
 
Orde van dienst 

voor zondag 1 augustus 2021 

in de remonstrantse kerk te Den Haag 

met doop van Tosca Elodie Alserda 
 

Wees een zegen voor elkaar 
 

 

 

 

Hij zal als een herder  

zijn kudde weiden,  

in zijn arm  

de lammeren vergaderen. 

 

(Jesaja 40:11) 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Welkom: Rachel Adriaanse        

Lector: Betty Renssen        

Organist: Hans Jacobi  

Zang: Frederiek Muller (solo), kleine cantorij, allen 

http://www.remonstranten.org/


Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de paaskaars  

 

Zingen (staand, cantorij):   

De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280:1-4)   

 

 

Bemoediging en groet  

 

Zingen (staand, allen):   

Onthul ons dan uw aangezicht (lied 280:5-7)   

 

(de aanwezigen gaan zitten) 

 

 

Gebed 

 

 

Inleidende schriftlezingen: 

 

Jesaja 40:11 

Als een herder weidt hij zijn kudde: 

zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze,  

en zorgzaam leidt hij de ooien. 

 

Mattheüs 11:28-30   

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn  

en onder lasten gebukt gaan,  

dan zal ik jullie rust geven.  



Neem mijn juk op je en leer van mij,  

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.  

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 

 

Zingen:  Frederiek Muller zingt de aria  

He shall feed his flock  

uit de Messiah van Georg Friedrich Händel 

 

He shall feed his flock like a shepherd  

and He shall gather the lambs with His arm;  

and carry them in his bosom,  

and gently lead those that are with young.  

Come unto Him all ye that labour,  

come unto Him that are heavy laden,  

and He will give you rest.  

Take his yoke upon you, and learn of Him,  

for He is meek and lowly of heart,  

and ye shall find rest unto your souls. 

 

Schriftlezingen:  

Johannes 13:12-17; 34.35 

 

Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, 

deed hij zijn kleren weer aan. Hij ging bij de leerlingen 

zitten en zei: ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie 

noemen mij ‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want 

dat ben ik. Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch 

heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook 



elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld 

gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten 

jullie ook voor elkaar doen. Luister heel goed naar mijn 

woorden: Een dienaar is niet belangrijker dan zijn 

meester. En iemand die gestuurd wordt, is niet 

belangrijker dan degene die hem stuurt.  

 Als je dat begrijpt, en je daaraan houdt,  

zul je het echte geluk leren kennen. 

Ik geef jullie een nieuw gebod: ‘Heb elkaar lief!  

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 

liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen 

zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

 

 

1 Petrus 3:8-11 

 

Maak geen ruzie met elkaar. Leef met elkaar mee, heb 

elkaar lief als broeders en zusters. Wees vriendelijk en 

bescheiden. Vergeld kwaad niet met kwaad, en als u 

wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist 

(elkaar), opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe 

bent u geroepen. Want in de heilige boeken staat: 

“Houd je van het leven en wil je gelukkig zijn? Vertel 

dan geen leugens over anderen. Zeg geen dingen die 

niet waar zijn. Doe geen kwaad, maar wees goed. 

Probeer om met anderen in vrede te leven, elke dag 

weer. De Heer helpt mensen die trouw zijn aan hem,  

hij hoort hen als ze om hulp roepen.” 

 

  



Zingen (staand, cantorij):   

Rond het licht dat leven doet (lied 287, 1.2.3.5) 

 

 

Overdenking   

 

 

 

Stilte en orgelspel  

 



Doop van Tosca Elodie Alserda 

 

Verantwoording 

Wanneer wij onze kinderen laten dopen, doen we dat 

niet in de illusie dat er iets gebeurt waardoor het kind 

ineens een kind van God wordt. Je hoeft immers niet 

gedoopt te worden om een kind van God te zijn.  

Dopen is: als ouders het kind dankbaar ontvangen  

als uit Gods hand.  

We dopen met water. Water geeft leven. Water lest 

de dorst. Water omspoelt je. Water wast schoon.  

De doop symboliseert het vertrouwen dat je steeds weer 

opnieuw mag beginnen. Door de doop bezegelen wij 

ons geloof dat wij leven onder Gods hoede.  

Zo dopen wij  

in de naam van God de Vader,  

voor wiens aangezicht  

wij als geliefde kinderen geboren worden, 

in de naam van de Zoon, Jezus Christus,  

in wiens gelaat wij God en onze naaste ontmoeten  

en die de belichaming is van de vergeving  

waaruit we leven,  

in de naam van de Heilige Geest,  

waardoor wij dit teken verstaan,  

Geest van liefde en verbondenheid  

die onze harten sterkt, bemoedigt en verlicht. 

 

 

 



De doop is niet alleen een familieaangelegenheid. 

Vandaag staat de gemeente achter de ouders en hun 

kind en stelt zich mede verantwoordelijk voor zijn 

toekomst. 

 

Vragen aan de ouders:  

 

Linde, Frank, 

beloven jullie voor Tosca Elodie  

naar vermogen een goede moeder en vader te zijn? 

Beloven jullie haar zo op te voeden 

dat zij weet zal hebben van Gods liefde? 

Beloven jullie haar groot te brengen  

in de geest van het evangelie van Jezus Christus? 

Wat is daarop jullie antwoord?  

 

Ja, dat beloven wij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bediening van de doop  

 

 

 

 

 

 

 

Tosca Elodie,  

ik doop jou 

in de naam van de Vader,  

de Zoon  

en de Heilige Geest.  

Amen 

 

  



Gebed 

   

Eeuwige, liefdevolle God, die ons allen bij name kent, 

we bidden U voor Tosca Elodie: 

Zegen haar dat zij in uw naam geborgen zal zijn. 

Zegen haar oren dat zij uw stem beluisteren, 

zegen haar ogen dat zij uw licht ontdekken, 

zegen haar mond  

dat hij uw naam vol eerbied gaat noemen, 

zegen haar handen dat zij uw gaven ontvangen en delen, 

zegen haar voeten, dat zij de weg van uw vrede gaan.  

Amen 

 

Dooptekst 

Zegen, opdat u ook zelf zegen ontvangt,  

want daartoe bent u geroepen. 

(1 Petrus 3:9) 

 

Aansteken van de doopkaarsen  

De doopkaars wordt aan de paaskaars ontstoken.  

De paaskaars is het symbool van de verrezen Christus, 

het licht van de wereld. Op die manier wordt uitgedrukt, 

dat Tosca gedurende haar hele leven door het voorbeeld 

van Jezus Christus verlicht moge blijven. 

 

Tosca Elodie aan de gemeente tonen  

Gemeente, zie dan hier Tosca Elodie 

en aanvaard haar liefdevol in uw midden!  

 

 



Zingen (solo, cantorij, allen):   

Neem mij aan zoals ik ben (lied 833) 

 

Voorbeden 

 

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 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. 

 

 

 

Mensen aan wie we denken en afkondigingen 

 

  



Zingen (staand, allen):   

Dankt, dankt nu allen God (lied 704) 

 

Uitzending en zegenbede (staand) 

(gevolgd door gezongen Amen):   

 
Orgelspel  

  



De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• De Participatie Keuken* 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag 

en omstreken 

*De Participatie Keuken helpt de kwetsbaren in Den 

Haag via gezonde maaltijden om zich weer (sociaal) 

gezond, gezien en gewaardeerd te voelen. Centraal in 

de aanpak staan (gezonde) voeding en participeren, 

omdat gezonde voeding en van toegevoegde waarde 

willen zijn in de maatschappij behoren tot de 

basisbehoeften van de mens. 

 

U kunt ook met onderstaande QR-code  

uw bijdrage voor de collecte overmaken. 

 

 
 

Hartelijk dank! 

 

 

  



Kerkdiensten in de komende weken: 

 

Zondag 8 augustus om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Els de Bijll Nachenius 

 

Zondag 15 augustus om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. ds. Pieter Hartevelt 

 

Zondag 22 augustus om 10.30 uur:  

Kerkdienst o.l.v. Antje van der Hoek 

 

 

 


