
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag 6 oktober 

0-100 dienst 

doop van Ottilie Alexandra Paulette
van der Vorm                                                                                                                                                                                                                                                                                       

voorganger:  ds Jessa van der Vaart 
organist:   Erik Visser



Orde van de dienst

. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Ballo del Granduca

. 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 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 

2.
Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij. 

3.
Getekend voor ons leven
als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
dn treedt in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!



de gemeente gaat zitten

. gebed

. lied   

2
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.



. de koffer  

. verhaal voor de kinderen

de kinderen verlaten de kerkzaal en gaan naar hun eigen ruimten

. lezingen    Esther 5
    Mattheus 5, 13-16

. lied    ‘Estherlied’ 
    tekst: Karel Deurloo
    melodie: Machteld van Woerden/Erik Visser

10.

Haman wil met Esther eten, 
maar eerst moet zijn plan gedaan. 
Hij geeft opdracht: zet een galg 
neer;
Mordechai die gaat eraan!

Eerder kan hij niet genieten
van het koninklijk diner,
Mordechai moet eerst verdwijnen,
dan geniet hij pas voor twee



. overdenking

. lied   ‘Gij zijt voorbij gegaan’ 
    tekst: Huub Oosterhuis, melodie gezang 247 LvdK

2
Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3
Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.



. verantwoording bij de doop
  
. lied   ‘Kind, wij dragen je op handen’
    tekst: Hanna Lam, melodie: Erik Visser

de gemeente gaat staan – tijdens het zingen van het lied wordt de dopeling 
binnengedragen door Alexandra Angel - Berger

                                               Refrein

       



2
Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken, 
ben je hier niet meer alleen. 
Refrein

3
Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen, 
van een altijd nieuw begin.
Refrein

4
Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is, 
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist. 
Refrein

. bediening van de doop

. belofte

Vertrouwt u uw kind toe
aan God, onze eeuwige Vader?
In goede en kwade dagen,
in voorspoed en in tegenspoed?

Staat u ervoor in
dat u uw kind in contact wilt brengen
met het evangelie van Jezus Christus
in de hoop dat het, eenmaal groot geworden,
deze doop zelf zal kunnen beamen?

Belooft u zo van uw kind te houden
dat het zichzelf kan worden
en een weg vinden in de wereld?

. aansteken van de doopkaars



. lied   

2   Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
     nu het in onze handen is,
     dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
     wij 't hoeden voor de duisternis?

3   Geef dat wij niets zozeer begeren,
     als dat ons kind U kennen zal,
     die U in Christus onze Here
     geopenbaard hebt eens voor al.

. 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, thema:  Armoede

.   eerste collecte, Arme Kant van Nederland   
De werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA is een werkgroep van de 
Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK (Dienst in de 
Industriële Samenleving vanwege de Kerken). Men voert campagne tegen 
verarming en verrijking in Nederland. Men zet zich in tegen de groeiende 
tweedeling tussen betaald en onbetaald werkenden en tussen het arme en 
rijk(re) deel van Nederland.  Men brengt de armoede, die vooral vrouwen 
treft, onder de aandacht in kerk, politiek en maatschappij
Giro: 481.37.00 t.n.v. Steunfonds Arme Kant Nederland/EVA in ‘s 
Hertogenbosch

. tweede collecte: diaconie

.   muziek tijdens de collecten,  Johann Sebastian Bach, Invento in Bes

.   attentie en informatie

. slotlied    



2
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen, 
laatste woord, dat vrede maakt. 

3
Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij u kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad.

4
Liefde waagt zichzelf te geven
ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn. 

6
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

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

. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck,”Wie vaart mee over zee”. 

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

De bloemen uit deze kerkdienst worden gebracht naar:
Mevr. W.Wegenwijs, Amsterdam-nw.west
Hr. W.Schuller, Amsterdam-buitenveldert.

. Mededelingen: 

Zondag 13 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur. 
Voorganger, Dik Mook.

Zaterdag 12 oktober om 10.00 uur, in de Moddermanzaal.
Cursus over Verdi’s  Quattro pezzi sacri, door Erik Visser.



Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu.
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
onze nieuwsbrief aanvragen via de website.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (06-44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.


