
Orde van de dienst 

. orgelspel: Girolamo Frescobaldi. Toccata in F 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars 
         - gemeente gaat staan - 
. lichtlied  
 

!
       
 . votum  
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u 
 gemeente: De wereld zij vrede 



. lied: Dit is een morgen, als nooit de eerste (216 NLB verzen 1-3) 
                                                                       mel: keltisch, 
                                                                        tekst, E.Farjeon, vert. 
A.Govaart 

!  

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
     vochtige gaarde, geurig als toen. 
     Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
     al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3.   Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
      licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
      Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
      dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

         - gemeente gaat zitten -  
. gebed  

. Erik speelt op piano: Felix Mendelssohn, Lied ohne Worte in a 



.   lezing: Geen dag kan zo beginnen, Jac. van Hattum  
Geen dag kan zo beginnen, 
als deze dag begon;  
ik kwam mijn kamer binnen  
en daar was enkel zon. 

De klok was staan gebleven,  
maar ik vroeg naar geen uur; 
de tijd was opgeheven,  
daar was slechts licht en duur. 

En duur en licht en luister; 
de winter was voorbij  
in rouwfloers sloop het duister  
en vluchtte weg van mij. 

De zon op drup en perel,  
viel over knop en tak; 
en voor me zong de merel 
op buurmans pannendak. 

Geen dag kan zo beginnen  
als deze dag begon:  
ik kwam mijn kamer binnen  
en daar was enkel zon.  

.   inleiding op het thema  

. lied: 697 uit NLB gezongen door Carolien Moreé,   
            Refrein: allen 

  



Refrein      Refrein 

      

 Refrein    Refrein              Refrein             

. lezing: Genesis 32, 23 – 33 over Jacob die worstelt met God / de Ander 



. lied: God mag weten wie de mens is die zichzelf vergeten heeft,  
   Hein Stufkens, een lied ter herinnering aan onszelf. 
                    melodie: Focke de Vries 
  

!  
Refrein: 
Maar de zon zal blijven branden,  
moeder aarde niet vergaan,  
voor ik tot mijzelf gekomen  
slechts uit liefde zal bestaan. 
  

2.God mag weten wat de zin is  
die wij samen niet verstaan,  
van ons godgeklaagde lijden  
en de pijn door ons gedaan. 

Refrein 

3. God mag weten hoeveel jaren  
en hoever ik nog moet gaan  
voor in mij het licht zal breken  
alle spiegels, alle waan. 
  
Refrein  



. overdenking 

. orgelspel:Giulio Segni, Ricercar in e 

. lied:    Taal op de tong.         tekst, Jaap Zijlstra 
         melodie, Erik Visser 

 ���

2. Jij die jouw naam
eer aandoet op de 
aarde,
ik zing de lof
van jouw verrijzenis

3. Gaat er een licht
de duisternis te boven,
een zon die nacht
en nevel overwint, -

4. ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de 
hoogte en ook in mij
een nieuwe dag begint. 

. voorbeden, stilte en Onze Vader  

.   collecten  thema  Zieken 
              
.   eerste collecte, Drugspastoraat Amsterdam   
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te 
behouden. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en 
maatschappelijke hulpverlening. Er zijn zondagse vieringen voor en door 
druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of vrijwilligers via 



inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met 
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. 
Bezoekwerk in ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en 
gevangenissen. Speciale aandacht voor zorgen rond vrouwen. Vanuit het 
drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden voor hen die 
geheel alleen zijn.                                                                                                                                            
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v.              
Stichting Drugspastoraat Amsterdam 

.   tweede collecte;  gemeente 

.   orgelspel tijdens de collecte: Johann Sebastian Bach, Sinfonia in Es 

.  mededelingen en open tijd 

.   de bloemen zijn bestemd voor Mevr. L.M.Leffers -Dijkwel 



. slotlied: Licht dat ons aanstoot in de morgen, 1-3 

!  

 !  



. uitzending en zegen, waarna gezongen zegen: 

  

. orgelspel  Johann Sebastian Bach, Fuga in C 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
Boven, in de Moddermanzaal wordt een expositie van Gertia Sikking 
geopend. 

Mededelingen 

Zondag 23 november 2014,  gedachtenisdienst in Vrijburg, 10.30 uur,  
voorgangers. ds Joep de Valk en ds Jessa van der Vaart. 
met medewerking van de cantorij o.l.v. Tristan Knelange 

Donderdag 20 november om 12,30 uur organiseert de diaconie weer een 
lunch. 



De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (0644886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 

--------------------------------------------------------------------------- !  
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op 
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en 
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via 
devalk@vrijburg.nl 

Naam…………………………………………………………. 

Adres ………………………………………............................ 

Postcode en Woonplaats……………………………………… 

E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:devalk@vrijburg.nl


!


