
 

 
 

Orde van dienst 

voor de dienst op zondag 7 mei 2017 

in de Remonstrantse kerk te Den Haag 

 

Verwondering 

 
[tekening: moeder met kind] 

 

 

In deze dienst zal Noël Abraham Hendrikus de Sain worden gedoopt,  

de zoon van Annemarie Rutgers van der Loeff en Leon de Sain. 

 

 
Aanvang: 10.30 uur 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Organist: Hans Jacobi 

 

 

Welkom en aansteken paaskaars  

 

Zingen(staand)      De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280) 

(allen: de coupletten 1, 2 en 7; alleen vrouwen: 3 en 5; alleen mannen: 4 en 6) 

 

Bemoediging en groet 

 

Antwoordlied(staand) (melodie: psalm 134) 

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor Uw licht. 

Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd 

kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd. Amen. 

 

Inkeer en gebed 

 

Zingen Rond het licht dat leven doet (lied 287, 1.2.5) 

 

Aankondiging van de doop van Noël Abraham Hendrikus de Sain 
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Overdenking door een grootvader  Dopen in verwondering 

 

Zingen Geest van hierboven (lied 675) 

 

Verantwoording  
 
De Doop is een teken waarin Christenen  

van alle tijden en van alle plaatsen  

elkaar en zichzelf herkennen.  

De Doop geschiedt met water,  

teken van ondergang en opstanding,  

teken van nieuw leven en dragende kracht. 

 

HET TEKEN 

wil zeggen: 

wij zijn van de Heer, hem behoren wij toe,  

in zijn naam mogen wij leven: 

 

IN DE NAAM VAN DE VADER, 

die ons mensen heeft willen aannemen 

als zijn kinderen, die in zijn liefde ons geeft,  

iedere dag opnieuw,  

te leven uit de kracht van zijn woord. 

 

IN DE NAAM VAN DE ZOON 

die kwam op de aarde,  

kind onder de kinderen  

mens onder de mensen,  

onze weg kruisend,  

om ons te roepen tot dienst aan zijn koninkrijk. 

 

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GEEST 

waarmee God ons wil raken,  

opdat ons leven en samenleven  

mogen worden vervuld van zijn Geest. 

 

LEVEND IN DE NAAM 

van de scheppende Heer dopen wij. 

En wij roepen daarbij de namen van hen,  

die door dit teken zich verbonden mogen weten met God,  

hem dankend voor wat hij ons geeft. 

 

IN HET GELOOF 

aan de vergevende liefde van God  

mogen mensen bidden 

om zijn liefde, zijn vrede,  

in hun samenleven,  

een wereld rond, generaties lang. 

 

IN DIT GELOOF 

mogen mensen helpen, 

op hun wijze, in hun taal  

iets van de liefde en vrede voort te spreken: 

over onze wereld, in ons gezin,  

in ons eigen leven. 

 

GOD GEVE ONS 

dat wij het teken zullen verstaan,  



dat wij elkaar en onszelf  

in het teken zullen herkennen  

als opnieuw-geboren mensen,  

gesteld in de ruimte, die hij ons geven wil. 

Vraagstelling 
 

Vragen aan de ouders: 

Beloven jullie voor Noël naar vermogen een goede vader en moeder te zijn? 

Beloven jullie hem groot te brengen in de geest van het evangelie van Jezus Christus? 

Beloven jullie hem zo op te voeden dat hij weet zal hebben van Gods liefde? 

Beloven jullie zo van hem te houden, dat hij zijn eigen weg kan vinden in de wereld? 

Wat is daarop jullie antwoord? 

 

Vragen aan de peter en de meter: 

Beloven jullie een steun voor Noël te zijn op zijn levenspad  

en hem te helpen zijn weg te vinden? 

Beloven jullie met Gods hulp zo aanwezig te zijn in het leven van Noël 

dat hij weet zal hebben van Gods liefde? 

Beloven jullie mee te helpen hem groot te brengen  

in de geest van het evangelie van Jezus Christus? 

Wat is daarop jullie antwoord? 

 

Dooptekst 

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad. 

(1 Thessalonicenzen 5:21) 

 

Bediening van de doop en gebed 

 

Aansteken en overhandigen doopkaars 
Door een kerkenraadslid wordt de doopkaars aan de paaskaars ontstoken. De paaskaars is het 

symbool van de verrezen Christus, het licht van de wereld. Op die manier wordt uitgedrukt, dat 

de dopeling gedurende haar hele leven door het voorbeeld van Jezus Christus verlicht moge 

blijven. 

 

Zingen Ik zal er zijn voor jou (Tussentijds D2, 1.3.4) 
 

De kinderen verlaten de kerk. 

 

Schriftlezing:  Jesaja 40:27-31  God geeft mensen kracht 

   

Zingen Hij die gesproken heeft (lied 362) 

 

Schriftlezing:  Johannes 16:16-23a  Zien, niet zien, inzien 

 

Zingen Laat de woorden klinken in ons hart (lied 422)   

 

Overdenking  



 

Orgelspel  
 

Herdenken overledenen 

 

Zingen Kom, God, en schrijf uw eigen Naam (lied 792, 1.3) 

 

Voorbeden en Onze Vader  

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

Zingen(staand) Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen (lied 425) 

 

Uitzending en zegen (gezongen Amen) 

 

Orgelspel  

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor: 

• De Remonstrantse gemeente Den Haag 

• World Experience (schoon drinkwater voor een sloppenwijk in Manilla)  

 

Activiteit komende week: 

dinsdag 9 mei om 20.00 uur: Kennismaking met remonstranten o.l.v. ds R. Philipp 

 

 

 

 

 

 

 

 


