
Ekklesia Amsterdam 
zondag 13 december 2015  

Deze wereld anders (3) 
 
 
Gij hebt ons in de moederschoot gekend (VL835) 
 
Breng mij naar bloeiende weiden 
doe mij liggen aan vlietend water 
dat mijn ziel op adem komt 
dat ik de rechte sporen weer kan gaan 
achter jou aan. 
 
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, 
ik zal bang zijn - ben jij naast mij 
ik zal niet doodgaan van angst. 
uit: Psalm 23 vrij 

 
Gij hebt ons in de moederschoot gekend 
 
Woord van welkom door Geeske Hovingh 
 
Adventskaarsen 
 
Kinderkring 
 
Neerdalen als dauw uit de hemel (VL358) 
 
Psalm 128 vrij – gelezen  door Niels van der Tuuk 
Man, vrouw, hier geboren, 
maar ook jij vreemdeling, bijwoner 
binnengesmokkeld meisje 
aan de pooier verkocht 
met zovelen als je bent: 
gezegend. 
Mannen, met je eigen handen 
verdien je je brood 
vrouwen, als druiventrossen – 
je dochters wuivende palmen 



je zonen olijftakken 
rondom je tafel 
tel je zegeningen – wat is geluk? 
Zo moge het zijn en duren 
hier in het land waar je woont 
in steden dorpen gehuchten 
tot in de uithoeken 
van deze wereld. 
Voor je buren en je buurt 
zing vrede 
voor je kindskinderen en hun geliefden 
vrede op aarde, nu. 
 

Alleen kan ook, met twee is beter (Antoine Oomen, nieuw)  
 
Overweging door Sharon Gesthuizen 
 
Foarjiersfers  
Zang: Nynke Laverman 
Tekst: Rutger Kopland 

 
Dizze maaitijd giet it dochs wer   
oer dy hoewol’t ik der stadichoan 
wol wurch fan bin 
 
wurch fan rein wyn flarden 
ferrifeljend blau yn’ e loft 
vizige tasizzings fan ‘e ein 
fan de kjeld. 
 
Ik wit wol dat ik dochs wer 
fan dy hâld mar muoisum soms 
mei dat doelleaze 
 
fan fûgels dy’t der fan lykje 
te hâlden yn rein en wyn 
omhingjen te bliuwen 
boppe lân 
 
Deze lente gaat het toch weer 
over jou hoewel ik er langzaamaan 
wel moe van ben 
 



moe van regen, wind, flarden 
bedrieglijk blauw in de lucht, 
vage beloften van het einde 
van de kou. 
 
Ik weet wel dat ik toch weer 
van je hou, maar moeizaam soms, 
met dat doelloze 
 
van vogels die er van lijken 
te houden in regen en wind 
te blijven rondhangen 
boven het land. 

 
Muzikaal intermezzo en collecte 
Opbrengst van de collecte op 6 dec. €747,92 
 

Viering van Eucharistie 
Hier begint de dienst van de tafel 
viering van eucharistie, 
Laat ons bidden. 
 
Wie zijn leven niet wil geven, 
niet wil delen met zovelen, 
met een ander, gaat verloren. 
 
Wie wil geven wat hij heeft, 
die zal leven, opgegeten, 
die zal weten dat hij leeft. 
 

Niemand heeft u ooit gezien (VL648) 
 
Moge het delen  
van dit brood en deze beker 
ons hart versterken: 
dat wij vol hoop  
meewerken aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht en waardigheid  
en liefde is,  
voor al wat leeft. 

 
Brood en wijn 
 



La ténèbre n’est point ténèbre (Taizé) 
Bij U bestaat de duisternis niet, 
bij U is de nacht even licht als de dag. 
 

Lied van alle dagen (VL804) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader in de hemel (VL849) 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Wij zullen één van ziel (VL487) 
 


