
 

 

 

Dienst zondag  
17 november 2019  
  
 
 
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten 
 
 

 
                  Els Fleer 

 
 
Voorganger: Joost Röselaers 
Lector: Lilian Roos  
Organist: Jan Pieter Lanooy   
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel  Dietrich Buxtehude (1639-1707)  Ciaconna in c-moll 
BuxWV 159. 
 
Luiden van de klokken 
 
Welkom en korte mededelingen 
 
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 283 (in de veelheid van geluiden)  



 

 

 
         
 
2.  En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3.   Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
 

4.   Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5.   Die ons naam voor naam wilt 
noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 

 
 
de gemeente gaat zitten 
 
Gebed 
 
 
 
 
Lied: 655 (zing voor de Heer een nieuw gezang) 
 



 

 

 
 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw ge-
zang! 
 
3. Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis.  
 

4.  De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
5.  Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de 
Heer. 
 

 

Inleiding 
 
Lezing: Genesis 6:9-19a; 7:11-16 
 
Pianospel: Johannes Brahms (1833-1897) Andante moderato uit Drei inter-
mezzo opus 117 (1892) 
 
Lezing: Genesis 8: 6-14; 9:8-17 
 
Lied 981 (Zolang er mensen zijn op aarde)  



 

 

 
 
2. Zolang de mensen woorden spre-
ken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
3.  Gij voedt de vogels in de bo-
men, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 

4.  Gij zijt ons licht, ons eeuwig le-
ven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5.  Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 

 
Overdenking  
 
Stilte  
 
Orgelspel Paul Hindemith (1895-1963) ‘Ruhig bewegt’uit Orgelsonate no.2 
(1937) 
 
 
Lied 978 (Aan U behoort o Heer der Heren)  



 

 

 
 

2.  Gij roept het jonge leven wak-
ker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 

3.  Gij hebt de bloemen op de vel-
den 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

4.  Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
. voorbeden  



 

 

 
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 en collecten 
.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor dhr en mevr. Molster. 

.   thema collecten:  Zieken 
 
.   eerste collecte; de Kruispost      
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost 
medische en psychosociale zorg aan verschillende mensen die in de 
reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost geeft hulp aan 
onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om 
een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten. 
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt 
hulp gegeven die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, in-
dien nodig aangevuld door maatschappelijk werk.      

 
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370  t.n.v. Stichting Vrienden 
van Kruispost 

 

. tweede collecte: gemeente 
 
Muziek tijdens de collecten: Felix Mendelssohn Bartoldy (1809-1847) 
Andante religioso uit Orgelsonate no. 4 opus 65/2 
 

 
Gebruik van de tikkies: niet via de eigen bank, maar een algemene QR-code 
reader of tikkie-app (via playstore of appstore) of via de witte zuil bij de 



 

 

uitgang van de kerk. 
 

                                               
 

Slotlied (staande gezongen) 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)  
 

 
 
 
2.  Ga met God en Hij zal met je 
zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



 

 

 
3.  Ga met God en Hij zal met je 
zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

           
                4.  Ga met God en Hij zal met je zijn 
                tot wij weer elkaar ontmoeten, 
                in zijn naam elkaar begroeten. 
                Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Uitzending en zegen 
 
Orgelspel  Felix Mendelssohn Bartholdy (1808-1847) Allegro Maestuoso e 
Vivace, uit Orgelsonate no.2 opus 65/2 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken en de ex-
positie in de Moddermanzaal te bekijken.(zie ook de voorkant van dit boekje, 
maar dan in kleur.) 
******************************************************** 
 
 
. Mededelingen:  
Zondag 24 november : kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. Herdenking 
overledenen 
Voorgangers: ds. Joep de Valk en ds. Joost Röselaers 
 
Zondag 1 december; 19.00 uur tot 20.00 uur (kerk open 18.00 uur) . Raad 
van  kerken Amsterdam organiseert in de Oude Kerk (Sebastiaankapel) een 
Nicolaas Vesper. 
 
Donderdag 21 nov. om 12.30 uur de Vrijburglunch. 
 
Zaterdag 23 november, Algemene Leden Vergadering om 10.00 uur in de 
Moddermanzaal. 
 
 
 
 
 
 
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 mee-
praten in onze LinkedIn groep. 

 

 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071-5142807) en ds Joost Röselaers (06-55776713). 

 
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, ge-
vormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 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
http://www.google.nl/url?url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-s-het-teken-van-de-schaar-en-van-de-besnoeiing-image10583498&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_H1bVL38Gcf3aqb-gpAE&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=wehHdMUpNUfh5LawIjIy4Q&usg=AFQjCNEcEuvgKZSC5VmlfpC9Dg5zCObQww

