Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten
zondag 15 juli 2018
Doopdienst Christian Appel

voorganger: ds. Joost Röselaers
lector: Gert van Drimmelen
organist: Erik Visser

. orgelspel Jan Adam Reinken, Toccata in G
. luiden van de klokken
. welkom
. stilte
. aansteken van de kaars
. de gemeente gaat staan
. lichtlied doe je licht aan

. votum
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:

Ons samenzijn dragen we op aan God,
die liefde is en grond van ons bestaan.
Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente:
De wereld zij vrede.

. openingslied 280: 1-2-3-4-5 (de vreugde voert ons naar dit huis) , op
de wijze van 943
·
tekst: Sytze de Vries,
melodie: Willem Vogel

2 Dit huis van hout en steen, dat
lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

de gemeente gaat zitten
. gebed

4 Zal dit een huis, een plaats zijn
waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len
troost,
waar Gij U vinden laat?
5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

lied: Jij hebt een naam daar kom je zelf in voor (melodie Hierusalem my
happie home, lied 737)
coupletten 1-2-3-4

Jij hebt een naam
1 Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor.
een naam die met jou mee zal gaan, je hele leven lang
2 Jij hebt een naam, waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die hel jouw leven kroont, op jou is afgestemd
3 Jij bent een nam, voor iedeeen, die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet aleen, zo kun je verder gaan
4 Jij hebt een naam, met een verhaal, dat uitgeschreven wordt,
al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God.
Doop Christian Appel
Inleiding op de doop
.

Persoonlijke woorden door de grootmoeder van Christian

.

Woorden uit Psalm 139

.

Dooplied: kind, wij dragen jou op handen: coupletten 1 en 2
lied

refrein

Tekst, Hanna Lam
Mel: Erik Visser

2 Als jouw naam wordt uitgesproken
Over duister water heen,
Is jouw eenzaamheid doorbroken
Ben je hier niet meer alleen.
(refrein)
.
.
.

Vraagstelling
Doop
Dooptekst

.

Dooplied: kind, wij dragen jou op handen: coupletten 3 en 4
(melodie, zie boven)

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)
. lezing: Mattheus 14: 22 - 33
. lied: 362 (Hij die gesproken heeft een woord dat gaat)
tekst, H.Oosterhuis
mel: B.Hujbers

2. Hij die ons in zijn dienstwerk
heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te
vragen;
die ons uit angst en doem heeft
weggetild
en ons tot hier op handen heeft
gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen
stilt –

vrees niet, Hij gaat met ons, een
weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag
doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor
gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij
willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst

zijt –
dat wij niet in vertwijfeling

verzinken.

. overdenking
. orgelspel François Couperin, Plein jeu
. voorbeden
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 Europa en de Wereld
. eerste collecte, WereldOuders
Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen
zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Hun toekomstperspectief is
een leven in armoede. WereldOuders is voor deze kinderen familie. Kinderen
zijn de toekomst. Dankzij onze steun, liefde en zorg geven wij kinderen de
kans om de armoedespiraal, die vaak generatie op generatie wordt
doorgegeven, te doorbreken. Wij zetten ons dagelijks in om de situatie van
kansarme kinderen in Latijns-Amerika een stabiele basis te geven evenals
onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders zeer actief in het
ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a.
onderwijs, duurzaamheid, agricultuur, noodhulp en medische zorg.
WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador,
Guatemala, Haïti,
Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru
Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171 t.n.v. Wereldouders

. muziek tijdens de collecten: Johann Sebastian Bach, Sinfonia in Es
. De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de doopouders
. slotlied 978 (Aan U behoort o Heer der Heren)
Tekst, Jan Wit
Mel: Hamburg 1690

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.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

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.

dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.
. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata in F
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen:
Zondag 22 juli 2018, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.
Voorganger: ds. Sara Dondorp
Deze maand geen Vrijburglunch. Wij beginnen weer op 16 augustus.
Mindfullnes begint weer op 11 september (19.45 uur- 21.00 uur.)

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 (0655776713) en ds Liesbeth
Baars (0623641242). 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:……………………………………………………

