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+Amsterdam+ 
 
 
 

D E   V L O E D   E N   H O E   V E R D E R   ? 

 
Serie Opstaan en verdergaan 

 
 

ORDE VAN DIENST 

 

1. ‘Licht dat ons aanstoot’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 3) 

2. Welkom en gebed door Juut Meijer 

3. ‘De vloed van voor de tijd’ (t.H. Oosterhuis – R. den Arend) 

4. Overweging door Karel Eykman - ‘7 songs voor Noach’s dochter’ 

5. Mededelingen en collecte 

6. Handenwassing, met ‘Uit de diepte’ (t. K. Waaijman, m. T.Löwenthal) 

7. Tafel met ‘Die mij mens voor mensen maakt’ (t. S. Bellemakers, m. A. van Baest) 

8. Voorbeden & zegen 

9. ‘Stem als een zee van mensen’ (t. H. Oosterhuis, m. R. Veelenturf -174) 

 

 

 
Zang door Arjan van Baest en Janrense Boonstra; Petra Meijerhof solist 
Piano/orgel: Evert van Merode 
 
 
Collecte zondag 21/02/2021: € 2621,- (waarvan € 1491,- via Givt). De helft van dit 
bedrag komt ten goede aan ‘Road to Recovery’ 
 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

 
- Zondag 7 maart: Met eigen ogen zien. Overweging door Juut Meijer 
- Zondag 14 maart: Laetare Overweging door Marcel Elsenaar 
 
  



- - - - - - -  

ZEVEN SONGS VOOR NOACH’S DOCHTER 

1. NOACH’S PUINZOOIBLUES 
Je hoeft mij echt niks wijs te maken. 
Ik heb het allemaal wel door. 
De aarde is kapot aan ‘t raken. 
De aarde staat er niet beste voor. 
 
Ik weet het wel, je zal het krijgen 
als wij gewoon zo verder gaan 
en het water maar blijft stijgen 
gaan wij er allemaal samen aan.  
 
Refrein: 
Alles is niks 
of nog minder dan dat. 
Niks stelt wat voor. 
Ik heb het helemaal gehad. 
Geen gezeik en geen geklooi. 
Alles is één klerezooi.  
 
(Ik hoef er niet omheen te draaien. 
Mooie praatjes helpen niet. 
De aarde gaat geheid naar de haaien. 
Ben ik dan de enige die dat ziet?) 
 
Dat het allemaal mee zal vallen 
dat beweer jij dan wel misschien. 
Maar dat wij verzuipen met zijn allen 
moet je onder ogen durven zien. 
 
Refrein 
 
Je krijgt mij niet meer wanhopig 
want wanhopig ben ik al. 
Ik weet alleen dat dit voorlopig 
niet meer in orde komen zal. 
 
(Ik kan daar helemaal niet tegen. 
Ik kan hier niet meer tegenop. 
Ik heb er doodsangst van gekregen. 
Dat blijft maar malen in mijn kop.)  
 
Refrein 
 
(Wat zou ik nog om leven geven. 
Mijn levensangst is levensgroot. 
Ik heb geen zin in overleven. 
Ik ga nog liever dood). 
 
2. REDDEN WAT JE REDDEN KAN (Sem 
en Cham) 
Als de wereld verzuipt en hij gaat er (a)an 
wat doe je dan, wat doe je dan? 
Als de aarde verdrinkt 
en onder je wegzinkt 
kan je niets anders dan wat je (AL) kan. 
Redden wat je redden kan, redden wat je 
redden kan. 

 
Wat neem je mee, als je vlucht voor de zee? 
Wat pak je dan, wat pak je dan? 
Een knuffel, okee 
maar neem vooral jezelf mee. 
Die is je lief, daar houd je van: 
Jij bent het beste wat je redden kan, het 
beste wat je redden kan. 
 
Wie gaat voor bij jou, wie je het eerst redden 
zou? 
Wie is dat dan, wie is dat dan? 
Op het laatste ogenblik 
kies je (toch) voor je eigen ik  
je eigen hachje, daar heb je wat aan. 
Je moet het zien te redden als je het maar 
redden kan. 
 
(Greta:) 
Met alleen jezelf redden red je het niet . 
Red liever wat je direct voor je ziet 
planten, dieren, zoveel je maar kan 
van de natuur de hele rataplan 
daar heb je zelf het meeste plezier van. 
Dat is pas redden, redden wat je redden 
kan. 
 
3. LIEDJE VOOR DUIFFIE  
Elk klein stekje 
is een plekje 
voor een nieuw begin. 
Laat takjes waaien 
laat ze zwaaien 
dan krijg ik weer zin. 
 
Elk plantje 
helpt een handje 
voor een blij gevoel. 
Dan geniet je 
van elk sprietje. 
Dat is wat ik bedoel. 
 
Als het water verdwijnt 
en de aarde verschijnt 
gaat de wereld weer open. 
Wie de aarde terugziet 
heeft nooit meer verdriet 
want er valt nog een hoop te hopen.  
 
Zo wordt de natuur 
weer een groot avontuur 
waarvan je veel kan houden. 
Dan voel je je goed 
in alles wat je doet 
dan heb je weer alle vertrouwen.  
 
 



4. NOACH NA DE TSUNAMI 
Mijn God, ik weet het, ik weet het maar al te 
goed. 
Het waren mensen die van de aarde een 
puinhoop maakten. 
Ze jutten elkaar op en stookten de aarde op 
en die raakte daardoor totaal overstuur.  
Het ging helemaal mis, er was geen houden 
meer aan. 
Mijn God, u was het niet, de mensen hebben 
het zich aangedaan. 
 
Mijn God, ik weet het, ik weet het maar al te 
goed. 
Hoe het land door de vloedgolf overspoeld 
werd. 
Wat was er nog te doen tegen zo’n zware 
ramp? 
Alleen redden wat te redden viel om te 
overleven. 
Het laatste restje natuur, de laatste dieren in 
één boot. 
Plus vrouw en kinderen plus tenslotte ik. 
 
Mijn God, ik weet het, ik weet het maar al te 
goed. 
Nu is het water gezakt, de boot botste op de 
blubber. 
Alleen maar een grauwe, grijze vlakte om 
ons heen. 
Moet ik nu dankbaar zijn, want ik ben nog in 
leven? 
Ik heb verdriet om alle mensen die dood zijn 
gegaan. 
Ik schaam me dat ik nog besta en zij niet 
meer. 
 
Mijn God, ik weet het, ik weet het maar al te 
goed. 
Ik sta weer met beide benen op de vaste 
grond. 
Ik moet weer aan het werk, ik moet het land 
bewerken. 
Ik durf daar niet aan te beginnen, ik zie daar 
tegenop. 
Mijn God, geef me een zetje zodat ik durf te 
hopen. 
Een regenboog bijvoorbeeld zou al een heel 
eind helpen. 
 
 
 
 
5. SCHOUDERS ER ONDER (een hit van 
Cham en Sem) 
Nee, pessimisten zijn we niet. 
Dat moet je eerst wel even weten. 
Hard aan het werk helpt tegen verdriet. 
Je kan daardoor de ellende vergeten. 
 

Dus geen gezeik en geen gedonder. 
Kom op, kop op en schouders daaronder. 
Stroop je mouwen op, en steek je handen uit 
die mouwen. 
Wij gaan er tegenaan, wij gaan de wereld 
weer opbouwen.  
 
Nee, het verleden is iets van toen. 
Daarover treuren kan nooit wat worden. 
Blijf daar niet in hangen, ga wat doen! 
En alles komt vanzelf prima dik in orde.  
 
Dus geen gezeik en geen gedonder. 
Kom op, kop op en schouders daaronder. 
Stroop je mouwen op, en steek je handen uit 
die mouwen. 
Wij gaan er tegenaan, wij gaan de wereld 
weer opbouwen. 
 
6. HOE DURVEN JULLIE 
(een kwade rap van Greta) 
Hoe durven jullie, hoe haal je het in je 
hoofd? 
Hoe lang kan dit zo doorgaan? 
Steeds maar weer, keer op keer 
meer en meer willen presteren 
en nooit afleren om zeer veel shit te 
produceren. 
Krijg de klere! 
Wat hebben jullie gedaan? 
 
Hoe durven jullie, hoe haal je het in je 
hoofd? 
Hoe lang kan dit zo doorgaan? 
De aarde uitwringen voor blingbling dingen 
en dat ons opdringen 
waardoor dieren doodgingen, krijg de tering. 
Linke stommelingen! 
Wat hebben wij daaraan? 
 
Hoe durven jullie, hoe haal je het in je 
hoofd? 
Hoe lang kan dit zo doorgaan? 
Weer opnieuw oude fouten maken 
de aarde totaal afkraken 
en zo de natuur kwijtraken, dat soort zaken 
(dat) kan je toch niet maken. 
Waar kan dat op slaan? 
 
Hoe durven jullie, hoe haal je het in je 
hoofd? 
Hoe lang kan dit zo doorgaan? 
Houdt op, kom niet op de proppen 
met je opgeklopte gore moppen 
dit kan toch niet kloppen Jullie moeten 
daarmee stoppen 
Geflopte stomkoppen 
En hou je bek voortaan! 
 



7. GRETA’ s SLOTLIEDJE 
Ik ben er een van deze aarde 
maar de aarde is niet van mij. 
De aarde heeft voor mensen zoveel waarde 
en die aarde, daar hoor ik bij. 
 
De aarde is niet van ons 
wij hebben die niet in de hand. 
Maar de aarde houdt ons 
in haar handen, de aarde is ons 
thuis/vaderland. 

 
De aarde is aardig voor wie er op leven 
dus wees dan zelf ook aardig voor haar. 
Ga maar veel om onze aarde geven 
en maak dat dan in je leven waar. 
 
De aarde is niet van ons. 
Wij hebben die niet in de hand. 
Maar de aarde houdt ons 
in haar handen, de aarde is ons thuisland. 

 

MEDEDELINGEN 

- HANDENWASSING 
In deze dienst vindt het ritueel van de handenwassing plaats. Helaas kunnen wij dit niet 
gezamenlijk in de kerk doen dit jaar. Als u mee wilt doen - houdt u dan een kan water en 
een kom gereed (op veilige afstand van uw computer/toetsenbord/tablet) ? 
 
- Er is een Zoom-bijeenkomst na de dienst om na te praten: zie daarvoor de link op de 
website (op de luisterpagina), of zie de Agenda. 

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT 
Geeft u via Givt? Voltooit u dan wel uw registratie bij Givt? 
Anders ontvangen we uw gift niet. Zie de toelichting op de 
website of vraag ernaar bij het secretariaat! U kunt geven via de 
QR-code: 

In de kerk kunt u ook contant geven – u kunt uw gift kwijt in de 
Rode Zuil bij de ingang. 

- FINANCIËN DOMINICUSGEMEENTE 
Het afgelopen jaar hebben de Beleidsraad en de Beheercommissie zich zorgen gemaakt 
over de financiële gevolgen van Corona voor onze gemeente. De verhuurinkomsten 
vielen immers grotendeels weg, terwijl de kosten doorliepen. Om die reden zijn er 
meerdere oproepen geweest om ruimhartig aan de gemeente bij te dragen. En dat is 
gebeurd, vooral in de laatste maanden van het afgelopen jaar. Het is bijna niet te 
bevatten, maar de voorlopige cijfers laten zien dat we het jaar 2020 nagenoeg zonder 
verlies kunnen afsluiten. De girale bijdragen en giften gingen soms vergezeld van 
teksten als "Extra steun in de rug van de penningmeester" of "Voor alles wat jullie geven 
en doen". Zo fijn en hartverwarmend! Dank mensen! Zo kunnen we samen vooruit, met 
aandacht en zorg voor elkaar, met mooie diensten maken en uitzenden en met moed 
houden op weg naar weer samen kunnen vieren in onze Dominicuskerk! 

- 40 DAGEN ONDER DE LUIFEL:  כ 
Een programma van 40 Bijbelverhalen in 40 dagen, via Zoom. In de 40-dagentijd, elke 
middag om 17:00, een half uur onder begeleiding van de pastores, exclusief de 
zondagen. Meedoen kan ook per keer – zie het bericht op de website. 

- DOMINICUS MATCHT ! 
Mis jij het terloopse van een onverwachte ontmoeting - een mooi gesprek bij de koffie na 
de dienst, een stukje oplopen met iemand die net als jij Dominicusganger is? De 
Werkgroep Pastoraat heeft er iets op bedacht: de Dominicusmatch: klik hier voor 
informatie!  

- OPROEP PASTORES 
Ondanks de lockdown is het nog steeds mogelijk een afspraak te maken met de 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-02-28/
https://dominicusamsterdam.nl/onder-de-luifel-%ef%ac%a4/
https://dominicusamsterdam.nl/de-dominicus-matcht/


pastores. We spreken ''1 op 1'' af in de pastorie of aan huis. Of, om risico nog meer te 
vermijden voor een korte wandeling buiten. Neem gerust contact op met Eva, die ook 
graag met nieuwe mensen kennismaakt of met Juut. 

- OVER DIENSTEN VOLGEN VIA INTERNET. 
Wij zijn overgestapt op een nieuw systeem, met twee vaste camera’s. De audio-visuele 
groep is druk bezig alle techniek die hierbij komt kijken in de vingers te krijgen – er ging 
(en gaat) wel eens wat mis – hopelijk zo weinig en kort mogelijk. Gebeurt dat toch, dan 
kunt u er op rekenen dat wij daar dan achter de schermen direct mee bezig zijn en 
proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Wij vragen u in dat geval geduld en begrip. 
Feedback is welkom 

- DOMINICUSKRANT 
Het februarinummer van de Dominicuskrant is uit. Zie de informatie over het bestellen 
van de krant via:  
dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/ 

- LOCKDOWN 15 DEC VERLENGD T/M 15 MAART 
Er vinden gedurende de hele periode live vieringen vanuit de Dominicus plaats, die 
echter uitsluitend online te volgen zijn in beeld en geluid via: 
dominicusamsterdam.nl/luister/. Wie moeite heeft met de techniek wordt verzocht 
contact op te nemen met het secretariaat. 

▪ De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 15 maart 2021 (of zo 
lang als de lockdown duurt) niet bij elkaar komen. Hen wordt geadviseerd 
om online ontmoetingen te realiseren. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan 
contact opnemen met het secretariaat. (Ook voor vergaderingen via 
Zoom) 

▪ Verhuuractiviteiten met bezoekers kunnen niet doorgaan in de komende 
periode. 

▪ Wilt u contact opnemen met een mede-Dominicusbezoeker maar heeft u 
de contactgegevens niet, dan kan het secretariaat u daarbij helpen. 

▪ Wilt u contact met de contactgroep of pastores? U vindt de 
contactgegevens hieronder! 

Zie ook: 
www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/ 

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 Arie Kempkes, tel. 06-
47452143 

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

NIEUWSBRIEF U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

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