
 

 

 

Doopdienst  
zondag  
3 februari 2019  
 
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gedoopt wordt:  
Fedja Willem Niels van Baal  
 
 
 

 
 
Voorgangers: ds Japke van Malde en ds Joost Röselaers   
Organist: Erik Visser  
M.m.v. de cantorij o.l.v. Kaiyi Min  
Kinderkerk o.l.v. Annemieke van der Veen, Elianne Roelandse en Elske de 
Boer  
 
 
 
De kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden via kerkTV.   



 

 

Orgelspel  Georg Böhm, suite in G 
 
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: Vrede voor jou, hierheen gekomen  



 

 

 
     Gemeente gaat zitten  
Gebed 
 



 

 

Inleiding op de dienst  
 
Lied: NLB 606 Met Mozes zijn wij mee gegaan  

 
 
2.  O Mozes, roep toch tot de Heer, 
het water is zo diep. 
Er is voor ons geen uitweg meer, 
het water is zo diep. 
Waar is 't beloofde paradijs? 

Is dit het einde van de reis 
dat wij verdrinken in de zee? 
Waarom nam jij ons mee? 
 

 
 
3.  Maar Mozes heft zijn staf om-
hoog: 

al is het water diep, 
de wind steekt op, de zee wordt 



 

 

droog. 
En Hij, die zelf ons riep, 
Hij brengt ons naar de overkant, 
Hij leidt ons naar 't beloofde land. 

Maar farao met heel zijn stoet 
gaat onder in de vloed. 
 

 
 
Inleiding: verantwoording van de doop en inschenken doopwater  
Kinderen mogen naar voren komen  
 
Zingen: Kind wij dragen jou op handen  

 
 
2. Als jouw naam wordt uitgesproken  
over duister water heen, 
is jouw eenzaamheid doorbroken,  
ben je hier niet meer alleen. 
 refrein 
Vragen aan doopgetuige en doopouders  
Doop van Fedja Willem Niels van Baal  



 

 

 
Zingen: Kind wij dragen jou op handen (vers 3 en 4)  
 
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 

 
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte, we zingen:  

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 Lucas 3   
 
Lied : NLB 686 De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt  

 
2.  Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 



 

 

Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
3.  De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

Overdenking 
 
Stilte  
 
Muziek:  Cantorij zingt “Ubi caritas” van M. Duruflé 
 

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. 

 
Mededelingen en collecten 
 
.   de bloemen uit de dienst zijn bestemd voor de doopouders 
 
.   thema collecten: Thema Gemeente en anderen 
 
.   eerste collecte; Vereniging Vrijzinnige Protestanten.  In onze samenwer-
kende gemeente wordt één keer per jaar voor het landelijk werk van de Ver-
eniging van Vrijzinnige Protestanten gecollecteerd. 
Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht 
 



 

 

. tweede collecte: gemeente 
 
Cantorij zingt: “When Moses was in Egypt’s land” vers 1, 3, 5, 10, 11. 
                                      Kinderen komen terug in de kerk  
 
Slotlied (staande gezongen): NLB 634 U zij de glorie  

 
 
2.Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met  

 
 



 

 

Cantorij zingt:  “The right hand of God”, P. Prescod 
 
Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 
******************************************************** 
 
. Mededelingen:  
Zondag 10 februari, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger: Ds Liesbeth .Baars 
 
Woensdag 6 februari om 10.30 uur in de Moddermanzaal,  open gesprek 
over voltooid leven, o.l.v. Mariëtte Hamaker, Joep de Valk  
en Joost Röselaers. 
 
 
 
 
Zondag 3 maart een 0-100 dienst (met kinderkerk) o.l.v. ds Japke van 
Malde. Maaltijdviering en het vullen van de voedselmand. 
 
Zondag 31 maartom 10.30 uur tot 12.00 uur, zijn kinderen en ouders wel-
kom in dse Moddermanzaal om met de kunstenaar Mark van Praagh te wer-
ken rondom het thema “Vreemde vogels”. 
 
 
 
 
 
 
 
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 mee-
praten 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 (06-55776713). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen bel-
len. 



 

 

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, ge-
vormd 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:…………………………………………………… 
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