
 

Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 

zondag 11 oktober 2015  

Doop van Francien Huis 

voorgangers:  ds. Jessa van der Vaart, ds. Jac. van Veen,  
   prof. dr. Theo Witvliet  
organist:   Erik Visser 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Tristan Knelange 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Toccata in F 

. 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  ‘In de veelheid van geluiden’  
    tekst: Sytze de Vries 

!  

1 
In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord dat ons verblijdt.  

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,  
als uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij u roemen 
en dit huis juicht met ons mee!  

de gemeente gaat zitten 

. woord van welkom 

. gebed 



. lied   Lied 356 ‘O God die uit het water’  

1: cantorij 
refrein: allen  



2: cantorij 
O God die uit het water, 
de grote vloed, 
een ark vol leven hebt gered 
en alles was weer goed: 
refrein: allen  

3: cantorij 
O God die door het water, 
de Rode Zee, 
uw volk de vrije doortocht gaf, 
uw wolk trok met hen mee: 
refrein: allen 

5: cantorij 
O God die in het water, 
de zee verstoord,  
de dwaze vluchteling Jona 
bewaard hebt voor uw woord: 
refrein: allen 

7: cantorij 
O God die in het water 
van onze doop 
wie Jezus willen volgen 
doet opstaan tot de hoop: 
refrein: allen 

. verhaal voor de kinderen 

de kinderen verlaten de kerkzaal en gaan naar hun eigen ruimte 

. lezingen   Jona 2, 1-11   
    uit Romeinen 8  



. lied    

!  
   

4 
Zie, gekerkerd in verlangen, 
balling ver van waar Gij woont, 
houden bergen mij gevangen, 
waar uw heerlijkheid niet troont. 
Watervloed roept watervloed. 
Aller diepten euvelmoed 
heeft mij met geweld bedolven: 
al uw baren, al uw golven! 

7 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven.  



. overdenking 

. lied   ‘Jij hebt een naam’ 

cantorij 

2: allen 
Jij hebt een naam waarin je woont 
waarin je veilig bent 
een naam die heel jouw leven kroont 
op jou is afgestemd. 

3: allen 
Jij bent een naam voor iedereen 
die dicht bij jou wil staan 
en samen ben je niet alleen 
zo kun je verder gaan. 

4: allen 
Jij hebt een naam met een verhaal 
dat uitgeschreven wordt 
al gaande weg in mensentaal 
dicht bij de naam van God. 



. verantwoording bij de doop 

. lied:    ‘Kind, wij dragen je op handen’  

de kinderen komen terug naar de kerkzaal, de dopeling en haar moeder 
komen naar voren  

!
       



. presentatie 

voorganger 
Hier is in Gods huis binnengebracht: Francien, dochter van Greta Huis.  

voorganger:  
Wat verlang je? 

Greta:   
Ik verlang dat mijn kind gedoopt wordt en wil mijn eigen doop beamen.  

voorganger:  
De Heer verbindt zijn naam aan onze namen. Hij kent ons en roept ons. Ik 
mag je nu vragen: welke namen heb jij aan je kind gegeven om door God en 
de mensen geroepen te worden?  

Greta:   
Francien Janny Trees Trijn 

voorganger 
Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand (Js. 49: 16) 

. geloofsbelijdenis 
voorganger 
Wil je de Heer je God dienen en naar zijn stem alleen horen? 
Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? 
Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?  

Greta 
Ja, dat wil ik 

voorganger 
Geloof je in God de Vader, onze schepper en bevrijder? 
Geloof je in Jezus Christus, zijn zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer? 
Geloof je in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 

Greta 
Ja, ik geloof 



. doopgebed 

. doop 

voorganger 
Francien Janny Trees Trijn,  
ik doop je 
in de naam van de Vader 
en de Zoon 
en de Heilige Geest.  

. overhandiging doopkaars 

. geloften 

voorganger 
Zo is de naam van dit mensenkind nu verenigd met de naam van de drie-
enige God.  

voorganger 
Greta, ik mag je nu vragen: beloof je je kind groot te brengen in de geest van 
het evangelie? 
Beloof je je kind trouw te blijven en te eerbiedigen, waar zij ook zal gaan, in 
het geloof dat zij uit God geboren is? 

Beloof je zo van je kind te houden, dat het zichzelf kan worden en een eigen 
weg kan vinden in de wereld? 

Greta 
Ja, dat beloof ik.  

. verwelkoming door de gemeente 

de gemeente gaat staan 

voorganger 
Gemeente, wilt u dit kind van God in uw midden ontvangen om samen met 
haar de weg van Christus te gaan? 



gemeente 
Ja, dat willen wij! 

. vredegroet 

wij wensen elkaar de vrede van Christus toe 

. lied:     

1: cantorij 

!  



2: allen 
Om water voor de zee te zijn, 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
(-gezocht, gekend, verloren -) 
om avond en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een andre hand, 
om niet te zijn verloren.  

3: allen 
Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, 
gaat niemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed,  
gaan mensen tot elkander.  

de gemeente gaat zitten 

. 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; Voedselbank Amsterdam     
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men 
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren. 
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden. Geld hiervoor kunt u overmaken op: 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam. 

. tweede collecte: gemeente 

.   orgelspel tijdens de collecten, Johann Sebastian Bach, Sinfonia in Bes 

.   mededelingen en open tijd 

.   de bloemen uit de dienst gaan naar Greta en Francien Huis. 

 de gemeente gaat staan 



.   Slotlied 

!  

2 
Gij roept het jonge leven wakker, 
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. 

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. 
  



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

. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata in G 

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

  

. Mededelingen:  

Zondag 18 oktober,kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds. Joep de Valk 

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 
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.


