
 Remonstranten en 

Vrijzinnige Protestanten   

                                   Zondag 31-10-2021 
 

Thema ‘Na ons de zondvloed?’ 

 
 uit prentenboek ‘De ark van Noach’  - Peter Spier 
 

voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn 

lector: Wiep Wegenwijs  

organist: Jan Pieter Lanooy 



. orgelspel  

 

. luiden van de klokken 

 

. welkom  

 

. stilte 

 

. aansteken van de kaars  

          

                                                                                   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 zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 

 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

. groet  

 voorganger: Vrede zij u. 

 gemeente: De wereld zij vrede. 

 

 



.  openingslied  216  Dit is een morgen als ooit de eerste

 
 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van 

boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en 

bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is 

goed. 

 

 

3. Dag van mijn leven, licht voor 

mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden 

lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe 

schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

                                                                  de gemeente gaat zitten 

. gebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. lied 833 Neem mij aan zoals ik ben  

 
 

. inleiding op de schriftlezing(en) 

 

. eerste lezing  Genesis 9, 1-3 en 8-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 
 

2.Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld?                                                       

 

3. Wat vragen mensen meer van  

ons dan dat wij breken en delen  

 

 

4. Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 

als ons is voorgedaan? 

 

. Tweede lezing Mattheus 19, 16-27 

 

. lied  816 Dat wij onszelf gewonnen geven, vers 1, 2 en 4 

 



2. Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 

ons achterhaalt en stil doet staan. 

 

4. Dat wat wij hebben ons niet gij-

zelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 

naar onbekende plaatsen reizen. 

Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

. overdenking 

 

. muziek  
 

. voorbeden (evt. afgewisseld met acclamatie) 

 
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 Edwin ten Cate. 

 

.   eerste collecte: Thema Armoede, bestemd voor het Harriët Tubmanhuis  

Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tij-

delijke opvang van een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen 

die door procedureproblemen niet in de reguliere opvang terecht kunnen. 

Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door organisaties als 

Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfs-



vergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun vluchtelin-

genproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de 

zorg voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.  

Rekening  NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te 

Amsterdam 

 

.   tweede collecte is bestemd voor de gemeente 

In het bijzonder voor het in standhouden van de kerkdiensten is uw bijdrage 

onmisbaar evenals voor het in standhouden van het kerkgebouw.  

In deze coronatijd wordt uw bijdrage voor de online kerkdiensten die uitge-

zonden worden nog meer op prijs gesteld   

Rekening: NL51 INGB 0008 3745 67 o.v.v.1720 
 

We zijn recent overgestapt van Tikkies naar een algemene QR code. Deze 

kunt u niet met uw eigen bank app lezen maar wel met een algemene QR-

code reader (bv Lens op Android of Camera op iPhone) of zelfs de Tikkie 

QR-lezer. U kunt ook in uw internetapplicatie naar vrijburg.nl/collecte1 

en/of vrijburg.nl/ collecte gemeente  gaan.  

In alle gevallen wordt u dan doorverwezen naar de ING Betaalverzoek pa-

gina van Vrijburg. Als u in de kerk bent kunt u ook de witte zuil bij de uit-

gang voor contactloos betalen met uw bankpas gebruiken 

(Tikkies) 

             
 

 

 

 

 

 

 

https://www.vrijburg.nl/collecte1


. slotlied 425  Vervuld van uw zegen  

 
 

. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

 

. orgelspel  

 

 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

******************************************************** 

 

 



 

. Mededelingen:  

 

Zondag 7 november kerkdienst\ kinderkerk  in Vrijburg om 10.30 uur.  

Voorganger: Jasper Dijkman. 

 

In het maandblad van Vrijburg staat de aankondiging voor de Algemene Le-

denvergadering op donderdag 20 nov. Dit moet zijn donderdag 18 nov. 

 

Op donderdag  18 november is ook de maandelijkse lunch om 12.30 uur. 

Opgeven bij Nely Smits ( 06-12330121) of Nel Sterenberg (020- 6737383) 

 

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 Joost Röselaers (0655776713)  en Jas-

per Dijkman. (0641760555) 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, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jonge-

ren. 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-mail adres. 

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

