
Dominicus          Zondag 10 okt 2021 
+Amsterdam+ 
 

G E L O V E N   I N  J E Z E L F 
 

Serie Eigenlijk geloof ik niets,…maar wat dan wel? 
 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Mag jouw naam onze hulp zijn’ (t. G. Swüste, m. A. v. Baest) 

2. Welkom door Janneke Stegeman 

3. ‘Wek mijn zachtheid weer‘ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 40) 

4. Lezing Genesis 3: 6-11 

5. Muziek  

6. Overweging door Colet van der Ven 

7. ‘Een stem in mijn hart’ (t. G. Swüste, m. T. Jansen – Blauw 65) 

8. Mededelingen & collecte 

9. Tafel met ‘Sacrament van hoop’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

10. Delen brood en wijn met ‘Ken je mij’ (t. H. Oosterhuis, m. Stijn van der Loo) 

11. ’Delf mijn gezicht op’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 186) 

12. Voorbeden 

13. Gezongen zegen ‘Gedenk ons hier bijeen’ (t. H. Oosterhuis, m. E.v.Merode) 

14. ‘Herschep ons hart’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Blauw 50) 

 
Zang: Dominicuskoor, ´Ken je mij´: Esther van Steenis 
Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Arjan van Baest 
Techniek: Jan Lassche (beeld), Hans Boetje (geluid) 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct). 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct). 
Collecte 3/10/2021: € 962,50 (waarvan € 595,- via Givt). 

 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 17 okt.: Geloven in een a/Ander. Overweging door Arjan Broers. In 
deze dienst wordt Arjan Broers gezegend als pastor van de Dominicus. 

- Zondag 24 okt.: Geloven in verandering, doorgeven, traditie. Overweging door 
Henk Hillenaar 

 
- - - - - - - - 



 
- ‘Ken je mij?’ (t. H. Oosterhuis, m. Stijn van der Loo) 

 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
weet jij mij beter dan ik? 

ogen die door de zon heen kijken 
zoekend naar de plek waar ik woon 
ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 

- refrein 

hier is de plek waar ik woon 
hen stoel op het water, 
hen raam waarlangs het opklarend 
weer 
of de vallende duister voorbij vaart 
heb je geroepen? hier ben ik 

- refrein 

Ik zou een woord willen spreken, ooit 
dat waar en van mij is 
dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt. 
Ik zou een woord willen spreken 
dat rechtop staat als mens die mij 
aankijkt en zegt: 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
vrees niet, versta mij, ik ben. Ik ben 

- refrein 

Maar nooit komt het over mijn lippen 
of jij hebt het al verstaan, zeg jij 
Ben jij dan dieper stilte dan mijn 
verstomdheid in mij? 
Ben je zo zelveloos in mij aanwezig 
dat je het zuchten en steunen hoort 
dat ik zelf niet kan, niet wil horen 
Hoor jij in mij geboren worden 
de ander die ik zou willen zijn? 

- refrein 

Ben jij de enige voor wiens ogen 
niets is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
als niemand anders, 
dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
dat ik niet mooi ben, niet veel 
dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
zou dat niet veel teveel waar zijn? 
zou dat niet veel teveel waar zijn? 

- refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - 

 



 

MEDEDELINGEN 

 

- ZOOM-NA-DE-DIENST 
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie 
daarvoor de link op de website (op de luisterpagina), of zie de Agenda. 

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT 
U kunt met Givt geven via de QR-code. 
Bent u in de kerk en wilt u liever contant geven? Bij de 
uitgang staat de Rode Zuil! 

 

 17 OKT INTREDE ARJAN BROERS 
Arjan Broers zal tijdens de dienst van 17 oktober feestelijk welkom worden 

geheten als nieuwe pastor van de Dominicus en worden gezegend. 
U bent daarbij van harte welkom! Zie de website voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - 

 

 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn 
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl 
Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl 
Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Liesbeth Kooyman, 
tel. 020-6248760 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is vanwege vakantie t/m 15/8 
alleen geopend op afspraak. 

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze 
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 

 
DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
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