
 

 
 

Oecumenische viering in de Gedachteniskerk 

tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van de Kerken 

 

In deze viering wordt gedoopt: 

Famke Arianna Lamers  

 

Raad van Kerken Rhenen 

19 januari 2020, 10.15 uur 

 

voorgangers: pastor Guido Dieteren, 

ds. Ton van Vliet, ds. Monique van Zoest 

 

cantorij van de Ontmoetingskerk o.l.v. Lisette van de Loo 

organist: Rudolf van Tilborg 
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Zingen: Licht dat ons aanstoot (lied 601) 
(cantorij vers 1, allen vers 2 en 3                               (allen gaan staan) 

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

  
De doopkaars voor Famke wordt aangestoken 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder,   
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 
  

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

Groet en woord van welkom 
 
V  De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God  

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A  En ook met u. 
                 (allen gaan zitten) 
 
Woorden om mee te beginnen 
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Cantorij zingt: bede om de heilige Geest (lied 681) 

 
 
Gebed om ontferming en verzoening 
V. Wij hebben de Geest niet ontvangen 

om opnieuw als slaven in angst te leven. 
Laten we een beroep doen op Gods ontferming. 
Laten we vertrouwen op de reddende kracht van Gods rechterhand. 
Bevrijd ons, God, 
van patronen die de menselijke waardigheid ondermijnen 
en nieuwe vormen van slavernij doen ontstaan. 
 

Cantorij zingt: Kyrie (lied 301a) 

 
 

V  Als wij langs elkaar heen leven als christenen  
van verschillende kerken en tradities,  
help ons dan elkaar alsnog te vinden! 

 



-4- 

V  Als wij soms eerder in het duister blijven  
dan dat we de weg van het licht zoeken,  

wilt U dan tóch onze gids zijn, het licht dat ons aanstoot. 
  
V Als wij tekortschieten in geloof, hoop en liefde,  

wilt U dan aanvullen wat ons ontbreekt. 
  
V  Als wij ons afsluiten en onverschillig blijven, 
 als we niet gastvrij zijn voor mensen in nood, 

- vreemdelingen, vluchtelingen - 
 help ons om ons hart te openen en solidair te zijn. 
 
Allen zingen: Kyrie eleison… 
 
V  Laat de Heer uw vreugde blijven; 
 ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 
 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. 

De Heer is nabij. 
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank hem in al uw gebeden. 
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 

uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
(Filippenzen 4 vers 4-7) 

A. Amen. 
 
 
Zingen tot eer van God: In Christus is noch west noch oost 
(lied 969) 
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Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar of wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

 
 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
 Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Cantorij zingt: Hoor het woord (lied 335) 

 
 
Inleiding op de lezing (samenvatting van Handelingen 27) 
 
Wij zingen: Wie oren om te horen heeft (lied 320 vers 1) 
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Lezing uit de Bijbel: Handelingen 28 vers 1 - 10 
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het 

eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon 
vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was 
gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos dor 
hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang 
uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltezers het beest 
aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is vast 
een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat hij 
blijft leven.’ Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en 
bleef volstrekt ongedeerd. De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou 
opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na 
geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze 
van mening en zeiden dat hij een god was. 
Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de 
gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen 
en onthaalde ons drie dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat 
de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en 
buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen 
op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland 
naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met 

eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig 
hadden. 
V. Dit is het woord van de Heer. 
A. Wij danken God die ons redt en geneest. 
 
Zingen: Wie oren om te horen heeft (lied 320 vers 2 en 3) 
 
Bemin uw Heer te allen tijd.  Bied uw naaste de helpende hand. 
Dien Hem met alles wat gij zijt. Spijzig de armen in uw land, 
Aanbid Hem in uw daden.  een woning wilt hen geven. 
Dit is het eerste en grote gebod, Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
de wil van God, uw Vader.  doet dit, en gij zult leven. 

 
Evangelielezing: Matteüs 5 vers 43 – 48  
        (vertaling van Pinchas Lapide)   (allen gaan staan) 
 
In de Tora staat geschreven: ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf; 
Ik ben de Heer!’  
En ik zeg jullie: Bewijs je tegenstanders liefdediensten 

en bid voor hen die jullie vervolgen, 
opdat jullie kinderen worden van jullie vader in de hemel! 
Want hij laat zijn zon opgaan over goede en kwade mensen 
en laat regen vallen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen tegelijk. 
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Wanneer jullie echter alleen van de mensen houden, die jullie liefhebben, 
welk loon kunnen jullie daarvoor verwachten? 

Doen zij die de belastingen incasseren niet hetzelfde? 
En wanneer jullie alleen jullie broeders de vredesgroet brengt, 
wat is daaraan dan voor bijzonders? 
Doen zelfs de heidenen niet hetzelfde? 
Maar jullie moeten volmaakt zijn, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. 
 
V. Dit is het woord van de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
Zingen: Wie oren om te horen heeft (lied 320 vers 4 en 5)  
                 
De macht der liefde is zo groot,     De liefde spreekt haar eigen taal, 
geen water blust haar vuren uit,     alle kwaad bedekt zij duizendmaal–    
wanneer zij is ontstoken.       vergeef al wie u griefde.   
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, Dit lied zal in de lucht opgaan, 
God heeft het tot ons gesproken.     maar blijven in ons de liefde. 
                 (allen gaan zitten) 
Overweging, thema: “Uit één stuk” 
 

Meditatieve stilte 
 
Muziek 
 
Zingen: Ubi caritas (lied 568a) (cantorij begint, daarna allen) 
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Inleiding op de viering van de heilige doop 
 
Vraag aan de doopouders Paul en Marjolein Lamers – van de Kolk 
 
We belijden ons geloof (lied 344 vers 1, 2 en 3)       (allen gaan staan) 

 
 

Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan. Halleluja! 
 
Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede. 

                 (allen gaan zitten) 
Doopgebed 
 
Zingen terwijl de dopeling en andere kinderen binnenkomen: 
Leven is gegeven (lied 359) 
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Dopen is geloven 
dat een herder je verder 

bewaren zal en sparen, 
zo gaat God met jou mee. 

 
De doop met water 
 

Famke Arianna Lamers (geboren op 29 augustus 2019) 
 
Handoplegging en kruisje op het voorhoofd 
God, houd uw beschermende hand over Famke. 
Laat uw Geest in haar wonen en werken 
door Jezus Christus onze Heer. 
 
Zout 
Famke, proef een beetje van dit zout, 
want ook voor jou geldt, net als voor Jezus: 
je bent het zout der aarde. 
 
Doopkleed 
Famke, we bekleden jou met deze mantel van liefde; 

het kleed van de nieuwe mens. 
Dat je mag opgroeien tot een liefdevol mens 
in de ogen van God en van je medemensen. 
  
Aanvaarding 
Zo zijn de namen van Famke Arianna verenigd met de Naam van de 
HEER onze God. 
 
Marjolein en Paul, willen jullie Famke ontvangen als een kind van God 
en beloven jullie haar voor te gaan op de weg die ons gebaand en 
gewezen is door Jezus Christus, onze Heer? 
 
Naast jullie staan vele anderen, die voor jullie kind iets willen betekenen. 
Op deze dag van de doop zijn al die mensen vertegenwoordigd door jullie 
beiden, Pieter en Jolanda, als peter en meter. Beloven jullie voor Famke 
een bijzondere belangstelling en zorg te hebben, om zo je petekind te 
helpen bij het waarmaken van haar levensgeluk? 
Dan erken ik jullie namens de kerk als de peter en meter van Famke 
Lamers. Help je petekind door woord en voorbeeld een weg als christen 

te vinden in deze wereld. 
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We gaan allen staan en antwoorden op de volgende vraag: 
Wilt ook u dit kind van God in uw midden ontvangen om samen met haar 

de weg Jezus te gaan? 
 
A  Ja, dat willen wij. 
 
Zingen: Jij bent geboren en hier getogen 
       (tekst: Alfred C. Bronswijk; melodie: lied 675) 
  

Jij bent geboren 
en hier getogen 
om een koninklijk mens te zijn. 
Jij bent geroepen 
en uitverkoren 
om een kind van Gods volk te zijn. 
Jij draagt het teken 
dat nooit zal breken. 
Kind van belofte, 
mens van gelofte, 
door Christus zélf aanvaard. 
Halleluja! 

Hij zal jou leiden 
op al jouw wegen. 
In heel jouw leven 
zij Hij jouw zegen. 
Wees dan door Hem bewaard! 
Halleluja! 

                 (allen gaan zitten) 
Dankgebed en voorbeden,  
die we afsluiten met het gebed dat Jezus ons leerde 
  

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredegroet 
 



-11- 

Inzameling van onze gaven 
 

collectedoel: actie voor vluchtelingen op Lesbos. 
Er leven in kamp Moria 15.000 mensen op een plaats dat op 3000 
mensen is ingesteld. Toiletten en douches zijn er veel te weinig. 
Een paar Nederlanders hebben daar in de buurt een huis gehuurd 
met drie badkamers, waar vrouwen en kinderen in groepjes komen 
douchen en even op verhaal kunnen komen. 
Zie www.showerpower.eu 

  
Zingen: Nu wij uiteengaan (lied 423) 

 
 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
 
 

http://www.showerpower.eu/
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Zending en gezongen zegen            (allen gaan staan) 

  
V  De Levende zegene en behoede u. 
 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,  

en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,  
en geve u vrede. 

 
A  Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef onze vrede. 

 
Na afloop zijn u en jij van harte welkom in de Hal van de 
Gedachteniskerk voor een kopje koffie of een glas limonade. 

 
o – o – o – o – o – o – o – o -o 

 

 
 
 
Mededelingen 
 
 
Oecumenisch café: vrijdag 24 januari in Ontmoetingskerk 
In het Oecumenisch café op vrijdagmiddag 24 januari, 16.30 uur, houdt 
Trees van Montfoort een lezing over (haar boek) ‘Groene Theologie’. Dit 
boek kreeg de prijs voor het beste theologische boek van 2019! Vanaf 
16.00 uur is er koffie en thee, de toegang is gratis. De organisatie is in 
handen van de Raad van Kerken Rhenen-Kesteren. Na afloop is er 
gelegenheid om voor een klein bedrag gezamenlijk soep te eten en een 
drankje te nuttigen. 

 


