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13 december 2020 
 

Met mijn vrijheid maak ik vrij 

 
voorganger: 

 
Ds Joep de Valk 

 
Amsterdam 

 

 
Pianospel Uit Glassworks 
Opening, Philip Glass 
 
Welkom/Mededelingen/Kaarsen/Stilte 
 

gemeente gaat staan 
Openingslied tekst: J.v.Opbergen; 
Melodie psalm 68 

 

 

 

 
Niemand ontkomt aan uw gezicht,  
geen mens verbergt zich voor uw licht,  
want, God, gij leeft in mensen. 
 
Gij roept om aandacht, recht en brood, 
Gij zucht met ons in pijn en dood  
en kunt alleen maar wensen 

 
Dat wij u zien zoals gij zijt:  
leven aan leven toegewijd, -  
en niets mag dood verdwijnen. 
 
Zult gij ons vinden mettertijd,  
want gij besteedt een eeuwigheid  
om levend te verschijnen. 
 
Onderlinge begroeting /  
woord van vertrouwen 
 
Antwoordlied 

 
gemeente gaat zitten 

Inleiding / stilte (1 minuut) / gebed  
 
Pianospel Waldvöglein,  
Heinrich Hofmann (1842 – 1902) 
 
Psalm 37: 1-11  
Vertrouw op de Eeuwige en doe het goede  

 
Kort pianospel Arietta 
Edvard Grieg (1843 - 1907) 

 



 
Verhaal uit de bijbel  
Lukas 17: 1-6 Geef ons meer geloof! 

 
Lied Iona 40 Wil je opstaan en Mij 
volgen 

 
 
 
God van liefde en van licht,  
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht,  
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U  
en Gij in mij. 

 
Overweging 
 
Stilte, overgaand in pianospel  
Luna, Dirk Maassen.  
Bij dit stuk kun je denken aan de volle 
maan, die tegen de sterrenhemel haar 
baan beschrijft en de aarde met een 
zilveren glans omgeeft.  
 
Voorbeden 
 
 

 
Meditatieve stilte 
 
Gezamenlijk “aramees” Onze Vader  
 
Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert,  
Ik geef u een naam  
opdat ik u een plaats kan geven in mijn 
leven.  
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig  
Vestig uw rijk van eenheid nu,  
uw enige verlangen handelt dan  
samen met het onze.  
Geef ons wat we elke dag nodig hebben  
aan brood en aan inzicht.  
Maak de koorden van fouten los  
die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen  
kunnen vergeven.  
Laat oppervlakkige dingen ons niet 
misleiden.  
Uit u wordt geboren:  
de alwerkzame wil,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 
Amen 
 
Collecten (bij het verlaten van de kerk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gemeente gaat staan 

 
Slotlied Wals in het licht 

 

 
 

Afscheid en zegen 
 
Pianospel Imagine, John Lennon 


