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Gedichten van Ida Gerhardt 

Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis

en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.

Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

(uit De Hovenier, 1961)

Voorganger: ds Japke van Malde 
Organist: Erik Visser
Lector: Annemieke van der Veen 



. orgelspel  Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘Ick voer al over Rhijn’

. luiden van de klokken

. welkom 

. aansteken van de kaars 

. stilte
de gemeente gaat staan

.   lichtlied  doe je licht aan

 
. votum

voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God,
gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn 
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

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



.  lied : NLB 216 Dit is de morgen 

Tekst E.Farjeon
Keltische melodie

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.

  
 de gemeente gaat zitten

. gebed



. lied: NLB   962 Wat ik gedaan heb        tekst H.Oosterhuis
  mel: A.Oomen



. inleiding op het thema en eerste lezing: Ida Gerhardt 

De ratten

’s Nachts hoorden wij in  ’t holle huis 
de ratten rennen langs de binten. 
Zij scheurden spaanders van de 
plinten; 
in kasten viel de kalk tot gruis. 

De Rotte gistte van bederf. – 
Uw fierheid heeft geen kamp gegeven: 
ge hebt het vaal gespuis verdreven, 
nóg: de boerin op eigen erf. 

Maar later, ’s nachts in het gewelf
der kelders hoorden wij u vloeken; 
uw bezem bonkte – in lege hoeken: 
de ratten zaten in uzelf. 

Sonnet voor mijn moeder 

Gij hebt, Moeder, dit leven zwaar 
gedragen.
Gelijk ik het zwaar draag. Wij zijn 
verwant.
Wij horen in dit stormbevochten land
van kavels, tussen dijk en stroom 
geslagen.

Ik heb uw gang: die driftige en toch 
trage
voetstap, die onverzettelijke trant.
Uw harde hand herken ik in mijn hand,
onwrikbaar om de schrijfstift 
heengeslagen.

Machtig zijn wij, in liefde en in haat.
Gij hebt u dóódgehaat, hatend het 
meest
uzelve, om de liefde die gij schond.

Ik ben genezen van het bitter kwaad.
En eer in stugheid wie gij zijt geweest:
van mijn talent de donkere 
moedergrond. 



. Lied NLB  812 Op mijn levenslange reizen         tekst H.Oosterhuis
                                                                                                             mel: Tom Löwenthal

(melodie volgende coupletten, bijna hetzelfde, maar niet beschikbaar)

2.   Op gereisd, pas halverwege,
Met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken,
Kruip ik onder dorenstruiken,
Druk ik mijn ogen in de aarde,
Smeek dat nu het eind zal komen, 
Smeek de dood, dat hij zal komen.

                                                 
3. Spoorloos trok voorbij de twijfel
Waar ik lag. De liefde keerde,
Zag mij, bracht mij drank en spijze,
Deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.



. schriftlezing: Genesis 16: 1- 10

.   lied  Uw lichtend spoor. Tekst I.Gerhardt
mel: M.Harink

. overdenking 

. muziek, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in a 

. voorbeden, met acclamatie: 

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons

.   stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.



Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

.   mededelingen 

.   collecten Thema  Stad en de naaste

.   eerste collecte, Hospice het Veerhuis
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te 
leven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen 
levensovertuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is 
afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam

. tweede collecte: gemeente

.   muziek tijdens de collecten: Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in g 

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor  de heer J.Grijpma

. slotlied NLB 680, vers 1, 3 en 4 Kom heilige Geest  



3.   Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

4.   Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.



.   Slottekst:  2e kwatrijn Ida Gerhardt 

Gestreden heb ik levenslang met U. 
Ik vind geen andere vrede dan bij U. 
Hitte des daags, weder zijt gij geweken. 
Oase van de avond, thans bij U. 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, ‘ Est-ce Mars’

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************

. Mededelingen: 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (0655776713) en ds Liesbeth 
Baars (06 23 64 12 42). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-
28562748). Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over 
Vrijburg, dan kunt u hen bellen.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, 
gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige 
jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in 



vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, 
avonden en andere activiteiten.

---------------------------------------------------------------------------
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 
roselaers@btinternet.com 

Naam………………………………………………………….

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

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………

mailto:roselaers@btinternet.com

