
 

 

Dienst zondag  
7-11-2021 

  
 
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
Thema: Jona  

 
 
voorganger:  Jasper Dijkman 
organist:   Jan Pieter Lanooy 

kinderkerk:        Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse,Elske de Boer. 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via www.vrijburg.nl  en 

http://www.vrijburg.nl/


 

 

via www.kerkdienstgemist.nl 
Orde van de dienst 
 
. orgelspel Johann Sebastiaan Bach: Wer nur den lieben Gott läszt walten 
                    BWV 642 
 
. luiden van de klokken 
 
. 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 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. 
                                                                               de gemeente gaat zitten 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

. gebed 
 
. lied 923                                                                                 tekst Hanna Lam. 

                                                                                                                              melodie W.ter Burg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
2. Wil je wel geloven het begin is 
klein, 
maar het zal een wonder boven 
wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods 
woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
 
 

3. Wil je wel geloven dat je vrede 
wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals 
een kind. 
Als je een geloof hebt als een mos-
terdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 
 

. gesprek met de kinderen 
 
. lied Wie gaat er mee? 
 
Wie gaat er mee, wie gaat er mee?   
Dwars door woestijnen heen en recht door zee,   
waar geen velden en geen wegen zijn,   
naar een leven in de gloria, victoria!  
. inleiding op de schriftlezingen 



 

 

 
. lezing Jona 4 
 
. lied 992                                                                                 tekst oud-engels. 

                                                                                                                         melodie A.Eikelboom 

 
 
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 
als ons is voorgedaan? 
 
4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
 
. overdenking 
 
 
 
. lied 650: 1, 2, 3,  4, 5                                               tekst  W.Barnard 

                                                                                             melodie F.Mehrtens 



 

 

 
 

2. Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 

4. Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
5. De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 

.  overlijdensberichten 
 

. voorbeden, stilte, 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. 

.   collecten, bij de uitgang. 
 



 

 

Wij 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/collectediaconie 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 
 
.   eerste collecte ; Thema Zieken 
    Ten behoeve van Hospice het Veerhuis    
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te le-
ven hebben. Het huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levens-
overtuiging of maatschappelijke positie geen rol. De stichting is afhankelijk 
van giften en bijdragen van bewoners en hun familie. 
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam 
 
.   tweede collecte is bestemd voor onze diaconie.  
De diaconie zet zich in voor de samenleving.  
De diaconie ondersteunt mensen die in financiële moeilijkheden zijn geko-
men. De diaconie ondersteunt ook projecten in Amsterdam en ver daar bui-
ten.  
Rekening: NL56 INGB 0004 6269 79 o.v.v. 1730 

                                                       
       

De witte zuil voor digitale giften staat bij de uitgang.  
 
.   mededelingen 
.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de familie Urban. 
 
                                                                            De gemeente gaat staan 
 
 

https://www.vrijburg.nl/collecte1
http://vrijburg.nl/collectediaconie


 

 

 slotlied, Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede  
  

 
 
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 
 
. orgelspel Johann Sebastiaan Bach: In dir ist Freude. BWV 615 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
. Mededelingen:  
 
Zondag 14 november kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  



 

 

Voorganger, ds Joost Röselaers. 
 
Donderdag 18 november, om 12.30 uur, lunch in de Mackenzie kamer. 
 
Zaterdag 20 november om 10.00 uur, Algemene ledenvergadering in de 
kerkzaal. 
 

 
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 Facebook groep. 
 
De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joost Röselaers (06-55776713) en  
Jasper Dijkman (06-41760555). 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 geloofsgemeenschap, gevormd 
door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, verant-
woordelijkheid en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugko-
men in onze diensten, kringen, gespreksavonden 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  
jroselaers@vrijburg.nl  
 
Naam…………………………adres ....................................... 
 
Postcode en Woonplaats……………………………………… 
 
E-mailadres:…………………………………………………… 

mailto:roselaers@
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

