
Dominicus           Zondag 18 september 2022 
+Amsterdam+ 
 

K E N   J E   M I J   ? 
 

Serie Delf mijn gezicht op 
 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Dit huis is een huis’ (t. M. Pootstra, m. T. Löwenthal - Blauw 55) 

2. Welkom door Marcel Elsenaar 

3. ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ (t. N. M. Min, m. B. Huijbers - Blauw 38) 

4. Lezing Psalm 139 

5. ‘Ken je mij’ (t. H. Oosterhuis, m. S. van Loo) 

6. Overweging door Colet van der Ven 

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

8. Mededelingen en collecte, muziek Albioni: ‘Adagio’ 

9. Tafel met Psalm 139 ‘Gij, Gij peilt mijn hart’(t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen -Groen 74) 

10. Delen brood en wijn met ‘Grondtoon’ (t. C. Visser, m. H. Heuvelmans) 

11. Voorbeden en zegen met ‘Gedenk ons hier bijeen’ (t. H. Oosterhuis, m. E. v. 

Merode) 

12. ‘Lied aan het licht’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 3) 

Zang: Dominicuskoor en Twent Liturgiekoor 
Solo’s: Petra Meijerhof, David Cohen en Stan van Walstijn 
Fluit: Marijke de Jong, piano: Evert van Merode en Jos Beunders, dirigenten: Arjan van 
Baest en Bran van der Beek 
Techniek: Bert Haver (geluid), Geert-Jan Meijerhof (beeld) 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of vindbaar 
via www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/ 
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct) 
Collecte: 4/9: € 1.415,42 (waarvan via Givt € 767,20) 
en 11/9: € 1.006,27 (waarvan via Givt € 537,-) 
 

- - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 25 september: Geef mij terug de ogen van een kind. 12-jarigen-
viering. Overweging door Michaël van der Meer 

- Zondag 2 okt: ‘De woede als passie’. Overweging door Germain Creyghton 

 
 

- - - - - -  

 
 
 



 
- ‘Ken je mij’ (t. H. Oosterhuis, m. S. van 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 
-refr 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
-refr 
Ik zou een woord willen spreken 
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 
-refr 
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? 
-refr 

 

 

- ‘Grondtoon’ (t. C. Visser, m. H. Heuvelmans) 
 
Er is een toon, bijna een melodie 
als van een dromerige fluit 
ik weet niet waarvandaan 
van ver, van diep, van heel nabij 
vanuit mijn hoofd, mijn hart, mijn ziel 
en toch ook niet van daar 
een toon die van de aarde is 
van lucht en oceanen 
en van de vroegste zon en maan 

van sterren zonder namen 
en van een stem, een woord waaruit 
de melodie geboren is 
waardoor ik zonder twijfel weet 
dat niets voorgoed verloren is. 
 
 
 

 

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. 
Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de 
OvD. In de kerk komen de mandjes langs. 

-ACTIE SOLIDARITEITSFONDS SAMEN DELEN 
Vandaag is er nog de actie van het Solidariteitsfonds: ‘Samen 
delen om nieuwe kennis op te doen’ Het nieuwe schooljaar is 
weer begonnen. Dat betekent dat ook weer cursussen en andere bijeenkomsten 
beginnen waar je kennis of vaardigheden kunt opdoen, alleen of samen met anderen. 
Aan deze cursussen en bijeenkomsten zijn meestal kosten verbonden en soms ook 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/


reiskosten. Het Solidariteitsfonds wil Dominicusgangers ondersteunen die graag via 
cursussen of bijeenkomsten nieuwe kennis of vaardigheden willen opdoen en daarvoor 
niet de financiële middelen hebben. 
Deze tijd maakt solidariteit met zwakkeren nog belangrijker. Laten we er met elkaar een 
succesvolle actie van maken. 
Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928, 
t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift cursusactie 
2022”. Elke bijdrage is welkom. Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus van het 
Solidariteitsfonds achter in de kerk. 

Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van het formulier dat u achter in de 
kerk, of bij de tafel van het Solidariteitsfonds vindt. De ingevulde strook kunt u kwijt in de 
bus van het Solidariteitsfonds achter in de kerk. U kunt uw aanvraag ook mailen naar 
solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl  
Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 20 september  2022. Vermeldt u 
duidelijk uw naam, adres, telefoon en rekeningnummer (of geeft u het aan als u het 
bedrag liever contant ontvangt).  

- STUKJES KERK AFGEZET & STEIGER GEPLAATST 
Op 29 juni is er links voor in de kerk, bij het Rozenkransaltaar, een steen naar beneden 
gevallen. Veiligheidshalve is de plek waar de steen naar beneden is gekomen afgezet. 
Ook is het Jozefaltaar afgezet, omdat in de spitsboog daar, door soortgelijke scheuren 
als boven het Rozenkransaltaar, ook stenen los zitten. Deze plekken worden nu 
hersteld. Wij vragen u ook uit voorzorg niet op de trappen voor het hoofdaltaar te zitten. 
de Beheercommissie 

- 25 SEPTEMBER: GEMEENTEMIDDAG ‘ELKAAR ZIEN’ 
Onder het thema “Elkaar zien” nodigen wij u van harte uit voor een inhoudsvolle en 
gezellige gemeentemiddag. Ingeleid door de pastores willen wij nadenken hoe we in 
onze gemeente kunnen waarborgen en organiseren dat we elkaar zien. Daarnaast is er 
aandacht voor de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is en zullen we onder 
aanvoering van de Singing Band van de Presbyterian Church of Ghana uit Amsterdam 
Zuidoost dansend afsluiten waarna er nog een hapje en een drankje klaarstaat. Voor de 
lunch vragen wij u zelf een lunchpakket mee te nemen. 
De voorbereidingsgroep 
Bianca Beens, Anna Hoekstra, Arjan Broers, Jan van der Meulen 

- 25 SEPTEMBER: ACTIE AMNESTY 
Na een lange tijd heeft de Amnesty werkgroep in het kader van de Vredesweek weer 
een actie gepland. Achterin de kerk is er op 25 sept. a.s. een tafel met informatie om 
aandacht te vragen voor gewetensgevangenen, wereldwijd. Op de petitielijsten kun je je 
naam plaatsen, ten teken van je solidariteit met hen. Daarnaast kunnen Amnesty. 
artikelen worden gekocht om het werk van Amnesty te steunen. 
Graag tot ziens! De Amnesty werkgroep 
 
- 25 SEPTEMBER: INLOOPKOOR 
Volgende week, tijdens de twaalf-jarigenviering, is er een inloopkoor- net zoals in de 
zomer. 
Wilt u meezingen? De repetitie begint om 10:00 – u bent van harte uitgenodigd! 
 
-TIP VAN DE BOEKENTAFEL: 
Huub Oosterhuis: ‘De ontdekking van de aarde’. 
In deze essaybundel, die deel uitmaakt van zijn verzameld werk, reflecteert Huub 
Oosterhuis op taal, literatuur, geschiedenis en het woord ‘God’. Rode draad is de 
bepalende invloed van de bijbel op onze samenleving. Prijs € 29,99 

mailto:solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl


 
- HET TWENTS LITURGIEKOOR 
Vandaag ziet u het koor in dubbele samenstelling: het Dominicuskoor én het Twents 
Liturgiekoor! Dat koor bestaat 43 jaar en telt ook ongeveer 30 leden in vier stemgroepen. 
Vandaag zingt het viert het koor mee in de Dominicus ivm het 40-jarig jubileum dat door 
corona niet gevierd kon worden. 
Repertoire en de insteek van beide koren komen in grote lijnen overeen: van oorsprong 
katholiek (Oosterhuis, Huijbers, Oomen, Löwenthal), nu vooral oecumenisch en ook 
moderner werk. Het Twents Liturgiekoor repeteert elke vrijdagavond en verzorgt elke 
tweede zondag van de maand een viering in de Zwanenhofkapel in Zenderen. 
De meeste liederen worden vandaag samen gezongen, maar tijdens brood en wijn zingt 
het Twents Liturgiekoor alleen o.l.v. hun dirigent Bram van der Beek. 
 
 
 
 

- - - - - -  
 

GEEN KINDERNEVENDIENST  
dit weekend is het familieweekend, er is daarom geen kindernevendienst. 

 
 

- - - - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Arjan Broers, zijn 
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl 
of Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl 
Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Liesbeth Kooyman, 
tel. 06-16067735 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 
9.00 - 12.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644) 

NIEUWSBRIEF Op de hoogte blijven? Meldt u aan via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

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

 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 
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