
Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten

zondag  1 oktober doopdienst 

     Gedoopt 
worden: 

         Wieske Horlings 
         Kyoni Nelani Carmelisa ter Haar 

                                                     Zion-Jax Kyan Benjahmin ter Haar 

voorganger: ds Japke van Malde 
lector: Jan Pieter de Lugt 



cantorij o.l.v. Kaiyi Min 
organist: Erik Visser



.   orgelspel Girolamo Frescobaldi  Variaties over Ruggiero

. 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: Vrede voor jou, hierheen gekomen 



de gemeente gaat zitten

. gebed

. tekst: Lucas 13: 18 – 21 
18Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het 
vergelijken? 19Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand 
meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, 
waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ 20En opnieuw 
zei hij: ‘Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? 21Het lijkt op 
zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle 
meel doordesemd was.’

. lied NLB 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat         tekst, Hanna Lam 
mel: Wim 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 mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

. verantwoording van de doop 

. vragen aan de doopgetuigen  

. doopouders komen naar voren met de kinderen 

. lied: 

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



vragen aan de ouders  

. doop en aansteken doopkaarsen   

Dan zingen we vers 3 en 4 van het voorgaande lied: 

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

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte en dan zingt de gemeente: 

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!

. lezing : Genesis 37 



. lied  NLB 418 God schenk ons de kracht                  tekst en mel: D.Trautwein
           Vert: Ad den Besten

2.   Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3.   Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4.   God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.



. overdenking

. muziek: cantorij zingt “Nun schreib ins Buch des Lebens”van Melchior     
Vulpius  

. voorbeden, afgewisseld met 

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 Thema Armoede

.   eerste collecte,  Stichting Bijzondere Noden Amsterdam
Het fonds biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke 
redenen dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl 
(wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende 
beschikbaar zijn. 
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 
75-jarig bestaan van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een 
initiatief gepresenteerd om te komen tot een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ 
in Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor Amsterdammers door
Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse overheid. 
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97  t.n.v. Fonds Bijzondere Noden 
Amsterdam



.   tweede collecte, gemeente

.   muziek tijdens de collecten: “Halleluja” van Johann Michael Haydn

. slotlied NLB 423  Nu wij uiteen gaan tekst Sytze de Vries
  mel; Christiaan Winter

2.   Voor wie ons lief zijn vragen 
wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij 
vrede: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3.   Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!



. uitzending met slottekst (uit lied 354)
Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog geen herinnering
Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier in onze kring 
Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht
Gods adem heeft je aangeraakt, en jou tot bondgenoot gemaakt. 

. zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

.   orgelspel, Johann Sebastian Bach, Preludium en Fuga in G

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

. Mededelingen: 

De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de doopouders.

Zondag 8 oktober kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds Geels

Vrijdag 6 oktober, 9.30 -16.45 uur, de jaarlijkse bus of boottocht van de 
 diaconie, die vertrekt vanaf Torendael..

Donderdag 12 oktober, van 18.30-21.00 uur. Jong en oud welkom voor een 
maaltijd in de kelder. Thema, vluchtelingen in Griekenland

Dinsdag 10 oktober om 19.45 uur, Mindfulness o.l.v. Annemieke van der 
Veen.

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 Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071-5142807) en ds Joost Röselaers (0655776713). Onze 
jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748). 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, 
gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige 
jongeren. 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-mailadres:……………………………………………………

mailto:roselaers@btinternet.com

