
Dienst zondag 
21 oktober 2018

Doopdienst 

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld

Voorganger: ds Joost Röselaers  
Lector: Frans Joachimstahl  
Cantorij onder leiding van Kaiyi Min 
Organist: Erik Visser 
Kinderkerk: Elianne Roelandse, Annemieke van der Veen 

De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV. 



Orgelspel: William Byrd, Fantasie in C

Luiden van de klokken

Welkom en korte mededelingen

Aansteken van de kaars 
Stilte

De gemeente gaat staan

Lichtlied:  Doe je licht aan

Votum:
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige
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.



Lied: 865  Komt nu met zang tekst Valerius
mel: Ned. Gedenk klanken

2.   In Israël was dat een wijze,        
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal / met groot geschal:
‘Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!’

3.   De Heer heeft eertijds zijnen 
volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon 
zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.



De gemeente gaat zitten
Gebed

Lied 283 In de veelheid van geluiden coupletten 1-2-4-5  (op de melodie 
van 791- Liefde eenmaal uitgesproken)

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

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

Lezing Psalm 16

Lied: 767: 1-2-3-4  De Toekomst van de Heer is daar



2.   De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3.   Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:

4.   Sta op, o God, en maak het 
waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer 
ontwaakt
uit haar betovering

God roept de vrede uit!

Overdenking

Stilte 

Muziek: Andrea Gabrieli, Canzon francese ‘’Petit Jaquet”

Doop van Cécile Dijxhoorn, Thomas Gladwyn, Cato van Lawick van 
Pabst, Ella Sinninghe Damste, Constantijn van der Wyck, Lucas van der
Wyck



-Lied: Kind wij dragen jou op handen (Cantorij zingt de hoofdcoupletten, de 
gemeente telkens het refrein)
Tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen binnengedragen- 

-Inleiding op de doop 

Gedicht voor een kind



Je bent gedragen om verlost te worden,
gekomen om te gaan, de streng die je bond
aan het lichaam van je moeder moest verbroken worden
om jou te laten leven.
 
Dit mogen wij nooit vergeten: jij bent geen bezit.
Wij hebben jóuw niet, jij hebt óns,
om je te leiden, te beschermen,
te bewaren voor angst,
om je te zeggen dat wij niet bang zijn
als het onweert en om met je te zingen in de nacht.
 
We zijn toeschouwer aan de rand van je leven,
we mogen je gadeslaan terwijl je speelt
en naar je lachen terwijl je verloren bent
in wat je ziet en doet.
 
We zien je langzaam worden wat je bent,
we houden de weg open naar jouw geluk
en trachten te verhinderen dat je wordt
wat je niet bent.
 
Al wat wij voor je doen is voorlopig.
Je moet óns niet worden, je moet jezelf worden.
Je moet worden waarheen je wijst:
je eigen schepping.
 
Dat is wat wij voor je hopen voor, altijd, je verschijnt in onze gebeden.
 
We hopen dat je blij zult worden,
levend in de schepping.

Geert Boogaard 

-Ave Maria van Gounod door Juke van Beuningen (cello) en Maurits       
Swagemakers (piano)

(per dopeling: ) 



-vraag aan de peetouders
-doopbelofte ouders 
-doop 
-aansteken van de doopkaars

-Lied 778   O Here God, ons liefst verlangen tekst A.den Besten
mel: J.Wagenaar

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 

4.   Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die ’t licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken:
een lichtglans in de duisternis, –

5.   en dat het eens met ons mag 
wonen,
Heer, in uw hoge, heilige stad,
als al wie Christus’ stralend-schone
verschijning hebben liefgehad.



geopenbaard hebt eens voor al.

Voorbeden afgewisseld met acclamatie:

                Eeuwige     God,   wij  bidden   u     ver-hoor ons

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 het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen.

De cantorij zingt: Ubi Caritas van Duruflé

Mededelingen en collecten

.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de doopouders 

.   Thema eerste collecte: Armoede

.   de eerste collecte is bestemd voor  Stichting Weekje Weg
Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee.
De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties 
vinden in principe plaats in alle schoolvakantieweken.
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten

. tweede collecte: gemeente

Muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach Sinfonia in d             



slotlied (staande gezongen): lied 839 (Ik danste die morgen toen de 
schepping begon) tekst 
B.Sleumer,               mel: S.B.Carter

2.  De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.



3.   Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

4.   De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Uitzending en Zegen, de gemeente antwoordt met 

Lied (eerste keer door Cantorij, tweede keer door Cantorij en gemeente)



Orgelspel  Dietrich Buxtehude, Passacaglia in d

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
Mededelingen: Zondag 28, oktober 2018, kerkdienst in Vrijburg.
 Wintertijd!  Voorganger Ds.C.de Gooyer (uit Deventer).

Dinsdag 23 oktober, 19.45 uur, in de van Hille kamer, Mindfulness\ 
Meditatie o.l.v. Joep de Valk en 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), ds Joost Röselaers (06-55776713) en ds Liesbeth 
Baars (06-23641242). 



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 en Vrijzinnige Protestanten. 
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

