de AMERSFOORTSE ZWAAN
viert in de Sint JORISkerk
In deze viering zal Heleen de Graaf
de doop ontvangen
26 september 2020

We zijn blij dat we gastvrijheid krijgen in dit Godshuis. De Sint Joriskerk
is ongeveer even oud als de Lutherse kerk, doch aanzienlijk ruimer en
dat is in verband met de Corona-voorzorgsmaatregelen erg fijn. U mag
gaan zitten waar u wilt, zorg alleen dat er telkens twee zitplaatsen vrij
blijven. De ruimte maakt ook dat we volgens alle protocollen veilig
kunnen zingen. Dus u bent uitgenodigd om mee te zingen.
Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte
toewenst? In de zuidbeuk kun je een kaarsje aansteken: een vlammetje
van aandacht en gebed voor iemand anders - of voor jezelf.
Het is deze week Vredesweek en de synagoge viert komende maandag
Grote Verzoendag. Daarom openen we de viering met een gezongen
gebed om vrede.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om de dopeling te feliciteren.
De terrassen buiten op Het Hof bieden alle gelegenheid om nog wat na
te praten, helaas kan dat niet in de kerk.
Er is één fotograaf aangewezen om te zorgen voor een tastbare
herinnering. We vragen anderen om tijdens de viering geen foto's
te maken.

Muziek: ‘Da pacem Domine’
Orlando di Lasso (1532-1594), tabulatur Jacob Paix
Geef vrede, Heer, in onze dagen,
want er is niemand anders die voor ons strijdt
dan Gij alleen, o Heer.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is, altijd en altijd,
EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS.
Genade en vrede voor u van God onze Vader,
van Christus, de Rechtvaardige, en van de Heilige Geest!
AMEN
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lied 1009 (tekst Willem Barnard, melodie Genève, Psalm 6)

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet.
Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
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gebed om ontferming en kyrie en gloria gezongen
…
koor:

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

zetting: Hugo Distler

gevolgd door (allen):

herhaald door het koor (zetting: C.W. van Vliet)

v.
g.
v.
g.
v.
g.

Wij danken U, God,
om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij!
GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….
Wij loven U, Christus, Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming
met heel de wereld.
GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….
Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,
help ook ons, nu en altijd.
GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE….

lezing uit Jesaja 43:1-3
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep,
Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
4

Moet je door het water gaan – ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
Psalm 16

tekst Huub Oosterhuis, melodie Bernard Huijbers

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.

Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer.
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij
maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij.
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
Niets wil ik weten van hen die betalen
met bloed en offer aan hun idool.
U zal ik erven, U mag ik drinken,
Gij bent mijn lot, vruchtbare grond.
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,
stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.
Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer:
Gij laat niet toe dat ik val in het niets.
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Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
Gij zult mij leren te overleven. Onder Uw ogen leef ik op.
Koesteren zult Gij mij in Uw hand.
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek.
Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
lezing uit het Evangelie naar Mattheus, hoofdstuk 21: 23-32
(allen staan)
Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf,
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe.
Ze vroegen hem:
‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen?
En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’
Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen,
en als u mij daarop antwoord geeft,
zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.
In wiens opdracht doopte Johannes?
Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’
Ze overlegden met elkaar en zeiden:
‘Als we zeggen: “Van de hemel,”
dan zal hij tegen ons zeggen:
“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?”
Maar als we zeggen: “Van mensen,”
dan krijgen we het volk over ons heen,
want iedereen houdt Johannes voor een profeet.’
Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’
Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet
op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.
Wat denkt u van het volgende?
Een zekere mens had twee kinderen. Hij zei tegen de een:
“Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.”
Hij antwoordde: “Ik wil niet,”
maar later bedacht hij zich en ging alsnog.
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Tegen de ander zei de man precies hetzelfde.
Die antwoordde: “Ja, heer,” maar hij ging niet.
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’
Ze zeiden: ‘De eerste.’
Daarop zei Jezus:
‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor
bij het binnengaan van het koninkrijk van God.
Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid
toen hij naar u toe kwam.
U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel.
En ook al zag u dat,
u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.
1. koor

2. allen

3. koor

overweging

muziek

Fuga d-moll: allegro A. Vivaldi / J.S. Bach, BWV 596
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VIERING VAN DE DOOP
Voorstellen van de geloofsleerling
(allen gaan staan) geloofsbelijdenis Wir Glauben All' an einen Gott
(lied 341, tekst Martin Luther, melodie Wittenberg 1524)
allen:
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koor

Wij geloven allen in zijn Zoon.
Jezus Christus, onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont,
God gelijk in macht en ere.
Uit Maria, die geloofde,
werd de ware mens geboren
die de heil´ge Geest beloofde.
Is voor ons, schuldig en verloren,
aan ’t kruis gestorven. Uit de d-o-o-d
ten leven opgewekt door God.

allen

Wij geloven in de heil´ge Geest
God, zoals de Zoon, de Vader,
vertroostend wie het oordeel vreest
en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde,
doet Hij als een lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.
Alle vlees zal dan ook herleven.
Na deez´ ellende ons ber-e-i-d
een leven in de eeuwigheid!

v.
d.

Heleen, wil je op dit geloof gedoopt worden?
Ja, dat wil ik!

v.

Heleen, nu jij de doop wil ontvangen vraag ik jou,
en ook iedereen die met vreugde zijn doop gedenkt,
om te antwoorden met de stem van je hart:

g.

Wil je je afwenden van alle kwaad
en van alles wat Gods bedoeling met mensen tegenspreekt
en wil je je steeds weer toewenden naar Christus en zijn licht?
JA, DAT WIL IK!

(allen gaan zitten, dopeling en doopgetuigen blijven staan)
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Met eigen woorden wil Heleen hardop haar vertrouwen uitspreken.
Dan wordt er water in de doopvont gegoten
Doopgebed
Doop
Handoplegging (de dopeling knielt) en dooptekst
loflied 686

koor

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.
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allen

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.

De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars en overhandigd:
'licht van Christus op je levensweg!'
v.

Wees welkom in de kerk van Christus, wereldwijd
en wees welkom hier in ons midden!
De vrede van de Heer met jou en met u allen!

Allen wensen elkaar vrede toe door een buiging, een knik, een glimlach of
– voor wie geen afstand hoeven te houden – een omhelzing.
MET CHRISTUS HET BROOD DELEN
Gaven en gebeden
We verzamelen aan het einde van de viering wat je wilt delen met
anderen. Dat kan contant of via de QR code op de achterkant van deze
orde van dienst. De helft van de collecte gaat naar het project in
Chipulukusu, Zambia, waar we langdurig medeverantwoordelijk zijn voor
de jongeren die daar les krijgen en een praktische opleiding. De andere
helft van de collecte gaat naar de Amersfoortse Zwaan, om deze
vieringen en andere bijeenkomsten mogelijk te maken.
voorbeden, iedereen bidt telkens mee:

Het grote dankgebed aan tafel
U willen wij danken, Heer onze God, hier en nu, overal en altijd,
omdat Gij met ons meetrekt, door alle weerbarstigheid heen.
Gij roept mensen tot een leven naar U toe.
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Gij draagt ons door de diepten, bemoedigt ons met reisgenoten
en geeft ons inzicht, vreugde en hoop.

U danken wij om Jezus,
die onder ons een leven van liefde heeft geleefd.
Die in de nacht van de overlevering zichzelf uitdeelde,
toen hij brood nam en U zegende,
het brak en deelde met zijn leerlingen en zei:
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.
Doe dit om mij te gedenken’.
Zo nam hij ook de beker, dankte en gaf hem rond met de woorden:
‘Dit is de beker van het nieuwe verbond:
mijn bloed, vergoten tot vergeving.
Drink allen hieruit, om mij te gedenken.’
Zo gedenken wij het geheim van Jezus de Gekruisigde
en van liefde sterker dan de dood.
Hij die werd begraven, die op de derde dag verrezen is,
Hij is het die ons nog elke dag aanspreekt,
bemoedigt, troost, vermaant, Hij is het die ons hier nabij is.
2.

De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven voorgoed.
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Zend, zo bidden wij, uw heilige Geest
over deze gaven van brood en wijn en over ons hier bijeen.
Dat wij de vruchten dragen van de Geest: vrede, verwondering,
liefde voor gerechtigheid, mildheid en de kracht om te blijven vragen.
3.

Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen vervult.

Samen met hen die wij aan u opdragen,
de levenden die ons lief zijn en de doden die wij gedenken,
samen met al uw kinderen in hemel en op aarde, loven wij U,
God van liefde, en prijzen uw Naam,
door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden:
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nodiging
Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom om
naar voren te komen. Het is Christus die brood met ons deelt, wij zijn
zijn gasten.
Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’
of ‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij
u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door
‘amen’ te antwoorden. Als je geen alcohol gebruikt vraag dan
even om druivensap, ook dat staat klaar.
muziek:

Da pacem, Domine
Arvo Pärt (b. 1935), tr. C.W. van Vliet
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danklied allen :

koor

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.

allen

Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

zegen
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Iedereen gaat weer zitten om te luisteren naar de slotmuziek.
Daarna verlaten we de kerk op aanwijzing van de ouderling, zodat er
geen drukte ontstaat. U kunt Heleen feliciteren bij de uitgang van de
kerk.
muziek: Toccata F-dur (BuxWV 157) Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Wilt u reageren op deze dienst? Dat kan door contact op te nemen met
Diederiek van Loo: 06 40700966 of dvanloo1000@gmail.com.
Verdere informatie: www.amersfoortsezwaan.nl
voorganger: ds Diederiek van Loo, cantor-organist: Cees-Willem van Vliet
In het Zwaankoor zongen dit keer:
Geertien Morsink, Ati de Zeeuw, Ina Prinsen, Carmen de Jong, Tineke
van Leeuwen, Leny Snijder, Lydia Vroegindeweij, Peter Slob, Maria
Knöps, Ronald Vendelmans, Adriaan Plantinga, Jan Braster, Dieter
Egelkraut
Op de voorkant, afbeelding bij het evangelie: Johannes de Doper doopt
Jezus in de Jordaan, Jacopo Tintoretto, rond 1580, Venetië

DIGITALE COLLECTE
Door deze QR code te scannen met een
QRcode-scanner op je mobiel kun je
digitaal meedoen aan de collecte. De
hoogte van de gift kun je uiteraard zelf
bepalen.
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