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In deze dienst wordt de doop bediend

Welkom en aansteken van de kaars
Orgelspel: Pastorale - deel 1, BWV 590 J.S. Bach
Aanvangslied (staande): Liedboek 868: 1, 3 en 5
Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En die niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede
Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
Amen.

Antwoordlied

(Gemeente gaat zitten)
Inleidende Bijbellezing: Wijsheid van Jezus Sirach 3: 17 – 20
Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet,
dan ben je geliefder dan iemand die geschenken geeft.
18
Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn, dan vind je genade bij de
Heer. 19Er zijn veel hooggeplaatste en beroemde mensen,
maar aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen.
20
Groot is de kracht van de Heer,
een bescheiden mens prijst hem.
17

Verootmoediging

Eeuwige God,
Daar zijn wij samengekomen. Zoekende mensen. Geïnspireerde mensen, twijfelende
zielen. Mensen die in hun leven op zoek zijn naar iets hogers. Die zich willen laten raken
door een mysterie. Die uit willen stijgen boven het alledaagse. Die zich rekenschap willen
geven, dat wij er niet zomaar zijn. Die willen leven uit de verwondering.
Vanmorgen zijn twee jonge ouders in ons midden gekomen. Opnieuw zijn zij verblijd met
de geboorte van een kind. Telkens opnieuw blijft het een wonder, zo’n klein wezentje,
ontvangen als uit uw hand. Wat een genade, wat een blijdschap, maar ook, wat een
opdracht en een verantwoordelijkheid.
Hier komen zij, in uw huis, te midden van uw gemeente die samenkomt in uw naam. De
namen van de kleine jongen zullen genoemd worden in één adem met uw naam. Zoals dat
gebeurd is, bij zovelen van ons.
Korter of langer geleden, bewust of onbewust, is uitgesproken dat wij gewijd zijn aan u.
Dat wijzelf of onze ouders geloofden, dat u ons dragen wilt, door heel ons leven heen.
Wilt u zich over ons ontfermen. Wilt u ons steeds opnieuw blijven herinneren aan onze
roeping. Mens te zijn in uw naam.
Amen.

Liedboek 283
Doop:
•

Verantwoording bij de doop
DE DOOP
is een teken
waarin christenen van alle tijden
en van alle plaatsen
elkaar en zichzelf herkennen.
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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.
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•

Gedicht, voor te lezen door de vader van de dopeling
(naar woorden van Geert Boogaard)
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 je te laten leven.
Dit mogen wij nooit vergeten:
je bent geen bezit
wij hebben jou niet
jij hebt ons
om je te leiden
te beschermen
te bewaren voor angst
om je te zeggen
dat we niet bang zijn
als het onweert
en met je te zingen in de nacht.
We zijn toeschouwers
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 je geluk
en trachten te verhinderen
dat je wordt
wat je niet zijn kunt.
Als je naar God vraagt
vertellen we van Jezus.
Als je naar de dood vraagt
vertellen we van het leven.
Vraag je waar je vandaan komt
dan zullen wij zeggen:
Uit de wereld der liefde.
Je mag ons eenmaal verlaten
je bent er om dat te doen
je mag je heengaan voleindigen.
Al wat wij voor je deden is voorlopig.
Je moet
Je moet
Je moet
je eigen

ons niet worden.
jezelf worden.
worden waarheen je wijst:
wonder.

•

Brief, voor te lezen door de moeder van de dopeling

•

Doopvragen
Vertrouwen jullie je kind toe
aan God, onze Eeuwige Vader?
In goede en kwade dagen,
in voorspoed en in tegenspoed?
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Beloven jullie zo van je kind te houden
dat het zichzelf kan worden
en een eigen weg vinden in de wereld?
Staan jullie ervoor in
dat jullie je kind in contact willen brengen
met het evangelie van Jezus Christus
in de hoop dat hij, eenmaal groot geworden,
deze doop zelf zal kunnen beamen?
•

Bediening van de doop

•

Overhandiging van de doopkaars met dooptekst
Aan de zachtmoedigen onthult hij zijn geheimen
(Jezus Sirach 3: 19b)

Liedboek 416 (staande): 1, 2 en 4
Bijbellezing: 1 Korintiërs 13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou
niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2 Al had ik de gave om
te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof
dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te
worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en
vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in
de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is
beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11Toen ik nog een
kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik
volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een
afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Dit is wat
blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
1

Lied ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ (Hanna Lam en Wim ter Burg)
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Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
Refrein
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.
Refrein

Preek

‘Kennis laten maken met het mysterie’, dat was het antwoord dat ik de afgelopen week
kreeg van Marianne, toen ik Jeroen en haar gevraagd had waarom zij hun kind wilden
laten dopen. Ik wil dat onze kinderen, een fundament in hun leven meekrijgen. Natuurlijk
zullen ze later de vrijheid hebben om zelf te kiezen, maar dit is in elk geval waar wij ons
verantwoordelijk voor voelen.
U begrijpt dat het hart van uw predikant sneller ging kloppen bij deze woorden. Wat een
prachtige manier om onder woorden te brengen waar het om gaat, als je je kind wilt laten
dopen.
Vanmorgen wil ik hier verder met u over denken en ik doe dat in drie delen:
1. Ruimte voor het mysterie
2. De wereld verbeteren als Jezus
3. Leven uit liefde
Ruimte voor het mysterie. Misschien is dat wel de korte beschrijving die je kunt geven,
voor waar we hier in dit huis voor proberen te staan. Remonstrantse spiritualiteit kan heel
breed zijn. De afgelopen week ontving ik als hoofdredacteur van AdRem twee
verschillende e-mailtjes met kritisch commentaar op ons blad. De eerste mail, van een
hooggeschatte emeritus-collega, bevat de vraag: waarom wordt er zo weinig over Jezus
gesproken. In het hele Pinksternummer kwam zijn naam slechts éénmaal voor. De
redactie was onze Beginselverklaring toch niet vergeten? Daarin ging het toch om het
Evangelie van Jezus Christus?
De andere reactie kwam van een verre nazaat van Abraham des Amorie van der Hoeven,
u weet wel, die ijdele predikant, wiens portret in onze kerkenraadskamer hangt. Hij putte
uit een heel ander vaatje. Waarom hoorden we zo weinig over Krishnamurti. En ook de
vedische meditatietechnieken, de groene theologie en de minder succesvolle medemens
kwamen veel te weinig aan bod. Of ik daar niet iets aan kon doen?
In het volgende nummer van het blad schrijf ik er een kleine column over. U begrijpt dat
dit probleem onoplosbaar is. Je kunt het gemakkelijk tegenover elkaar zetten en dan
denken dat je ergens moet kiezen. U zult aanvoelen dat ik wat meer aan de kant van de
grijze collega sta, dan aan de andere kant. Niet omdat dat de enige weg is, maar omdat ik
die weg nu eenmaal beter ken of anders gezegd, beter begrijp. Maar er is geen haar op
mijn hoofd, ondanks mijn wijkende haargrens, die denkt dat er niet voor beide kanten iets
te zeggen valt.
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Ruimte voor het mysterie. Dat is wat we hier zoeken. Remonstranten weten weinig zeker.
Als je vraagt, wat ze geloven, hebben ze de neiging om stil te vallen. En de goedgebekten onder ons, beginnen dan te vertellen, wat ze niet geloven.
Maar dat is natuurlijk niet waar het om gaat. We komen verder, als we proberen onder
woorden te brengen wat ons wel inspireert, of wat ons wel verder helpt. En dan stoppen
zelfs die eloquente remonstranten met praten.
Niet dat dat wil zeggen, dat ze niets geloven of dat ze niets te zeggen hebben, maar dan
zijn er geen gemakkelijke woorden meer. Dan wordt het persoonlijk. Dan wordt het iets,
waar je andere mensen niet mee wilt lastigvallen.
Met sommigen van u heb ik gesproken over het optreden van onze stagiaire Sjerp van der
Vaart. Volgende week houdt hij zijn proefpreek. Dan komt de stage tot een einde. Wees
zo aardig om volgende week te komen luisteren!
Sjerp – hoewel een goed spreker in het openbaar in zijn werkkring of in het
vrijwilligerswerk voor de Rotary, moest erg wennen aan het staan op de kansel. U hebt
dat hem snel duidelijk gemaakt. Kan hij niet wat meer de zaal in kijken. Kan hij niet wat
overtuigender zijn verhaal brengen?
Maar ik moest terugdenken aan de eerste preken die ik heb gehouden. Ik stond met
knikkende knieën op de kansel. Niet alleen voor het bijzondere van het spreken voor zo’n
grote groep mensen, maar ook met het onderwerp. Want laten we eerlijk zijn, zo’n preek
is toch alsof je elke week opnieuw een soort geloofsbelijdenis schrijft. En velen van u
zullen zich wel herinneren hoe moeilijk dat was.
Ruimte voor het mysterie is er niet zomaar. Die moet je maken, die moet je scheppen en
die moet je nemen. Je kunt je kinderen niet zomaar het geloof meegeven. Het is niet iets
als een trechter op hun hoofd zetten en er maar in gieten. Geloof is zo persoonlijk, je
moet het zelf herkennen. Het moet jouw geloof zijn, om te geloven. Maar je kunt
natuurlijk wel een sfeer creëren waarin het kan gebeuren. Je kunt aan je kinderen laten
zien, dat het jou wat doet. Dat je zelf over het leven wilt nadenken, anders dan de vraag
of we een nog grotere auto of een nog groter huis zouden kunnen kopen. Ruimte
scheppen voor het mysterie, niet alleen een zelfopgelegde opdracht van doopouders,
maar eigenlijk voor iedereen hier. Want zo eenvoudig is het niet.
Ik kom bij deel twee. De wereld verbeteren als Jezus
Marianne bekende mij, dat ze voor een remonstrant wel wat fundamentalistisch was.
Want haar ging het niet zomaar om gevoel voor het mysterie, algemene religiositeit of wat
dan ook. Nee, toen kwam zomaar Jezus ter sprake. En onomwonden sprak ze uit, wat ik
hier al 23 jaar vanaf deze kansel probeer te vertellen, maar nooit zo duidelijk durf uit te
spreken. De wereld zou toch een stuk beter worden, als we allemaal zouden proberen te
leven als Jezus. Natuurlijk: al die andere godsdiensten hebben zeker wat, maar Jezus is
toch wel heel erg de moeite waard. Zijn manier van er zijn voor anderen. Zijn woorden en
zijn daden. Daarin gebeurt echt wat bijzonder. En in het gesprek moest ik denken aan de
belijdenistekst die ik zelf 35 jaar geleden meekreeg van Severien Bouman, de ouderen
onder u zullen zich hem misschien nog wel herinneren, hij was in de jaren zeventig hier
jong predikant:
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen
volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. (Ef. 4: 15)
Zie daar in één zin, wat misschien de roeping van een christelijke kerk kan zijn. Niet
zomaar een mysterie, maar een levensopdracht met een gezicht. Het volgen van een
mens, die in zijn woorden, zijn doen en laten, het mysterie zo present stelde, dat zijn
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omstanders op de een of andere manier God in hem herkenden. Voor mijzelf is dat de
kern van wat er van ons mensen verwacht wordt.
Overigens klinkt dit natuurlijk gemakkelijker dan het werkelijk is. ‘What would Jesus do?’,
is de vraag die bij evangelicals in Amerika gesteld wordt. Wat zou Jezus doen? En dan
komt er zomaar een verhaal dat erg anti klinkt. Anti-abortus, anti-euthanasie, antigelijkberechtiging voor mannen, vrouwen, homo’s, hetero’s, witten, zwarten en wat voor
onderscheidingen je ook zou maken. Conservatisme en burgerlijkheid tot op het bot.
Kortom: eerder de visie van Donald Trump, dan die van Jezus van Nazareth.
Laten we eerlijk zijn: Jezus leefde in een volstrekt andere tijd. We horen over zijn
charisma, het enthousiasme springt van de bijbelpagina’s af, maar een echt programma is
het niet. En waar wij hem zo gemakkelijk voor ons karretje spannen, moeten we toch in
ogenschouw nemen, dat wanneer Jezus vindt, wat wij al dachten dat we zelf vonden, we
hem ongetwijfeld kwijt zijn geraakt. We hebben Jezus niet in onze broekzak. En als het
gemakkelijk is om hem na te volgen, dan zitten we vast niet meer op zijn weg.
Ik kom bij het slotdeel van mijn preek, het inspirerende lied van Paulus.
Het zijn prachtige woorden, die als je ze goed leest, alles wat we van te voren dachten
over geloof, op z’n kop zetten. Alles waarvan we normaliter denken dat het er helemaal bij
hoort, blijkt waardeloos te zijn.
Als ik zou moeten samenvatten, waar Paulus zich druk over maakt, dan is het eigenlijk de
gedachte dat we er al zouden zijn. Dat we het zomaar al bereikt zouden hebben. Dat je
als gelovigen op je lauweren zou mogen rusten. Nee, heel veel van wat we hier op hoge
waarde schatten, ook wij dus als nadenkende vrijzinnigen, blijkt toch niet zo belangrijk te
zijn als we zelf denken.
Vele talen spreken, nog meer dan de engelen. Veel kennis hebben of de gave om te
profeteren. Een geloof dat bergen kan verzetten. Maar ook als ik, als een wilde mijn best
zou doen om goed te doen, maar dat niet uit een goed hart zou doen, het zou niets baten.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn
lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten
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Vergeet het maar, dat je iets wezenlijks bereikt, als je er niet met je hele hart bij bent.
Het heeft geen enkele zin.
Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan.
De liefde, die blijft. De liefde, die omziet naar je medemens. De liefde, die ook omziet
naar jezelf. Dat is de kern van de boodschap van Jezus. Dat is eigenlijk ook de kern van al
die andere godsdiensten en levensbeschouwingen in de wereld.
Als wij ruimte zoeken of maken voor het mysterie, dan gaat het daarom. Om liefde. En
eigenlijk heeft ieder mens die in zijn hart. De goddelijke boodschap is niet ver weg, hij is
zo dichtbij en vanzelfsprekend, dat je hem amper nog kunt horen. Maar het is zoals Mozes
het al zegt: de wet is in je hoofd en in je hart, je kunt hem volbrengen.
Moge het ons gegeven zijn om er naar te luisteren. Of beter gezegd: laten we vooral
zorgen dat we dat kleine stemmetje niet onderdrukken met allerlei grote woorden en
gedachten. Dat we niet doorgaan met onszelf en elkaar te overschreeuwen, maar dat we
werkelijk ruimte maken voor een eenvoudige boodschap die een kind kan verstaan. Een
boodschap die zich laat samenvatten in een klassiek kinderliedje:
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria.
Laten we dat ter harte nemen.
Amen.
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Stilte
Orgelspel: Pastorale - deel 2, BWV 590 J.S. Bach
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Eeuwige God,
Als we stil worden voor u, blijft het in ons hoofd doorrazen. Vele gedachten vervullen ons.
Vele zaken leiden ons af. Althans: ze leiden ons niet af van u, misschien vormen ze wel de
kern van onze gebeden.
Als we denken aan deze wereld, die vol van zorgen is.
Als we denken aan de oorlog, die zovelen het leven kost, die anderen van huis en haard
verwijdert, die zoveel verdriet brengt.
Als we stilstaan bij de haat en nijd waar zovelen onder lijden.
God, wilt u zich over ons ontfermen.
Als we ons zorgen maken over onze eigen gezondheid. Als we geconfronteerd worden met
onze kwetsbaarheid. Als we beseffen dat alles van waarde weerloos is.Als we verdrietig
zijn om wie we moeten missen.
God, wilt u zich over ons ontfermen.
Eeuwige God, wil naar ons luisteren als we in ons eigen hart uitspreken wat ons zo
bezighoudt. Als we namen noemen, als we ons eigen verdriet of onze zorgen benoemen.
Wilt u naar ons luisteren als we in stilte bidden en wilt u ons opnemen in uw liefde.
[…]
God, wilt u zich over ons ontfermen.
Tezamen met heel uw kerk van alle plaatsen en tijden bidden we u met de woorden die
Jezus ook ons heeft leren bidden.
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
Collecte (tijdens de dienst): Diaconie
Slotlied: (staande): ’A toi la gloire’
1. A toi la gloire, O Ressuscité!
A toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
A toi la gloire, O Ressuscité!
A toi la victoire pour l’éternité!
2. Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
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Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
A toi la gloire, O Ressuscité!
A toi la victoire pour l’éternité!
3. Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire: non, je ne crains rien!
A toi la gloire, O Ressuscité!
A toi la victoire pour l’éternité!

Uitzending en zegen

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde
Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze
geloofsgemeenschappen,
Haar taken in deze wereld, met haar noden
En gaan we dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht,
Onder Gods zegen.
De Heer zegene en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.

Gemeente antwoordt: Liedboek 978: 4 (staande)

Collecte (bij de uitgang): Gemeente
Orgelspel
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Geen contant geld voor de collecte?
Scan onderstaande QR-code voor een bijdrage.
Het bedrag is makkelijk zelf aan te passen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze
kerkdiensten en andere activiteiten, abonneer
u dan hier op onze nieuwsbrief

https://rotterdam.remonstranten.nl/
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