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VIERING VAN DE
ZESDE ZONDAG
VAN PASEN
Een kind is
zoveel dichter bij de aasde
en de hemel zo nabij.
Het komt er nog maar net vandaan.
(Willem Nijhoff)

DOOP VAN JOEP DONDERS
DINSDAG 21 FEBRUARI 2006
GEBOREN TE ‘s HERTOGENBOSCH
ZOON VAN
SANDER DONDERS EN
ANNEMARIEKE VERHAGEN
EN PETEKIND
VAN RIAN DONDERS
EN SUSANNE VERHAGEN.

OPEN KERK

HELVOIRT
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Orgel

VOORAF
AANHEF.
Lied.

Heer een nieuw geboren kind; 3c.
S. de Vries/W. Vogel

WELKOM.
Ik ben te rade gegaan
bij de verzonken lagen in mijzelf;
te beginnen bij mijn kindertijd,
dicht bij de natuur.
Ik weet nog hoe ik
me opgenomen voelde in wat wij later
de bezielde wereld zouden noemen.
Het plantenrijk had voor mij
een toverachtige betekenis.
Alles had mij iets te zeggen;
alles ademde, keek me aan.
Er lag een werkelijkheid verborgen
in de werkelijkheid.
Soms was ik me in een flits bewust
van ‘alles wat is’ en voelde ik me veilig
omarmd door een geheime aanwezigheid.
Sander en Annemarieke,
welkom vanavond hier
met jullie kind in ons midden.
Welkom jullie ouders en naasten
en welkom u allen in Gods naam.
Lied.

Heer een nieuw geboren kind; 1c.

IN EIGEN HART
V.:

‘t Is goed in 't eigen hart te kijken
nog even voor het slapen gaan,
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hart heb zeer gedaan;
of ik geen ogen heb doen schreien,
geen weemoed op een wezen lei,
of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei;
en vind ik in het huis mijns harten
dat ik een droefenis genas,
dat ik mijn armen heb gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was ...
dan voel ik op mijn jonge lippen
die goedheid als een avondzoen ...
't Is goed in 't eigen hart te kijken
en zo z'n ogen toe te doen.
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BEZINNING.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN,
ONTFERM U OVER ONS.
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Niet wat opzien baart
of de krant haalt . . .
maar dat je samen bent
en verder mag met elkaar.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN,
ONTFERM U OVER ONS.
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Niet wat gewichtig doet of
waar je naam mee maakt . . .
maar dat je met elkaar
het leven hartelijk delen mag.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN,
ONTFERM U OVER ONS.
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Niet wat je kunt en kent of
wat je haalt en waarin je faalt . . .
maar liefde vragen, liefde geven
tilt je boven jezelf uit.
Orgel melodie
GEBED.
Een kind
schreit het leven binnen
slaapt, jammert lacht voor ‘t eerst.
Een kind
kraait en kroelt,
hoort woorden, maakt taal begint een eigen verhaal.
Een kind
drukt zich op,
strekt de armen uit zet een stap voor ‘t eerst.
Ergens heen toch . . .
Nader tot ons, nader tot U
in tijd en eeuwigheid.
AMEN.
Kort orgel
Doopkaarsen van
Annemarieke en Sander
vanaf paaskaars ontstoken
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Lied.

In de schoot van mijn moeder; 2c.
S. de Vries/W. Vogel

VAN OORSPRONG.

Uit het aloude liedboek
dat de Psalmen heet (139)

Uw kind ben ik met hart en ziel
van stonde af aan.
Nog voor ik ontstond was ik in het leven.
De liefde had me nog niet gewekt
en ik werd al bemind.
Eerder dan ik aan het licht kwam
ben ik gezien.
Ik ben geweven
in de schoot van mijn moeder,
als een wonder ben ik daar geschapen.
Al voor ik was, wist Gij van mij
en hoorde mij, toen ik in alle stilte
werd gevlochten uit het hart van de aarde.
Gij zag mij
al voordat ik werd geboren;
en nog voordat ik een dag had beleefd
lag mijn hele leven voor U open.
Bewaar mij en neem ter harte
wat in mij omgaat:
dat ik niet naar nergens op pad ben;
dat mijn weg niet doodloopt.
Lied.

HET EVANGELIE.

In de schoot van mijn moeder; 2c.

Zesde zondag van Pasen
Johannes 15,9-16

In deze geest sprak Jezus.
‘Zoals de Vader mij liefheeft, zo heb ik u lief. Blijf in
mijn liefde. Als ge doet wat ik vraag, blijft ge in mijn
liefde zoals ik, die doe wat mijn vader vraagt, in zíjn
liefde blijf. Dit zeg ik u, opdat uw vreugde net zo volkomen mag zijn als mijn vreugde.
Dit is mijn gebod, dat ge elkaar liefhebt zoals ik u.
Geen groter liefde dan zijn leven geven voor zijn
vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als ge doet wat ik
zeg. Ik noem je geen dienaar, want dienaars weten
niet wat hun heer doet. Ik noem je vriend, omdat ik je
alles heb meegedeeld wat ik van de vader heb meegekregen. Niet gij hebt mij uitgekozen maar ik u, en ik
heb u de taak gegeven op tocht te gaan en blijvende
vruchten voort te brengen. Dan geeft vader u al wat ge
Hem in mijn naam vraagt.
Mijn gebod: elkaar liefhebben.’
Lied.

In de schoot van mijn moeder; 2c.
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OVERWEGING.
Niet om een kind schoner te wassen
dan het van zichzelf al is;
niet om het,
voor het kan kiezen of meepraten,
in te lijven en tot iets te verplichten;
niet alleen om te doen
wat voor velen te doen gebruikelijk is,
al mogen we ons gelukkig prijzen
door een traditie van eeuwen
gedragen en gesteund te worden maar om met woord en gebaar
openlijk en van harte te vieren
wat mensen in het leven zien,
waarop ouders hopen voor hun kind,
aan wat voor toekomst ze het willen
en bidden te kunnen toevertrouwen;
in wie hun kind, naar ze hopen,
een voorbeeld voor het leven
mag vinden: Jezus van Nazaret, timmermanszoon en mens zoals bedoeld,
voor niet en niemand beducht en
iedereen trouw, ziek en zwak ‘t meest;
die ging met God en Goed
als een zoon met zijn vader,
op Hem vertrouwde
als een kind op zijn moeder.
Om hen zijn weg van liefde te wijzen
en zijn grenzeloze vertrouwen aan te prijzen, om het wonder van het leven
te zien en te vieren, om hun oprechte hoop uit te spreken en
hun het allerbeste toe te wensen,
staan mensen stil
bij de geboorte van hun kind
en dopen het in Jezus’ naam
met water, bron van alle leven.
‘Om met woord en gebaar openlijk en van harte
te vieren wat mensen in het leven zien,
waarop ouders hopen voor hun kind,
aan wat voor toekomst ze het willen en
van harte bidden te kunnen toevertrouwen ...’
Zo is niet altijd over de kinderdoop gedacht.
Er is een tijd geweest - en velen van ons
herinneren die zich maar al te goed - dat er
een doem, een ’verdoemenis’ op het nieuw
geboren kind rustte, die zo vlug mogelijk
door de doop ongedaan gemaakt moest worden.
Toen de mensen - zichzelf bewust en mondig
geworden - zich dit niet meer lieten aanpraten,
ging de doop gezien worden als een entree
in de gemeenschap van deze of gene kerk.
Maar ook dit idee heeft het niet gehouden.

-6-

Wie wil zijn kind voordat het zelf kan kiezen
of meepraten, inlijven en tot van alles verplichten ?
Sander en Annemarieke, jullie zeiden dat je
jullie kind ‘iets wilt meegeven’, - iets van wat je
in alle openheid - kerkelijk betrokken of niet als het ware hart van de christelijke traditie
is voorgeleefd en in alle vrijheid meegegeven.
En dat ware hart van christelijk geloven is
de intuïtie, het besef, dat wij mensen allen samen
delen in het ene gegeven leven, - dat dit leven
een ziel heeft die ons te boven gaat en niet
in woorden, begrippen of formules te vangen is;
naar wie of wat wij enkel kunnen tasten.
Gelukkig dat jullie met de doop van jullie zoon
een teken wilt stellen - al ben je nog zo voorzichtig
en bescheiden in de verantwoording hiervan.
Want een samenleving die niet tast en reikt
naar dieper, hoger en verder, zal op termijn
verstijven, verstikken, verlamd raken.
Een samenleving die niet op speurtocht blijft
zal eens bij de pakken neerzitten, immobiel worden
en wie niet blijft zoeken naar de zin van ‘t leven,
die zal mettertijd de zin om te leven vergaan.
Met het verlies van de naam van de levende God,
verliest de mens zijn eigen naam en hart,
weet niet meer wie hij is, zei Romano Guardini,
zowel een op en top humanist als christen.
Het is ermee als met en kind dat enkel
door stuurloos graaien leert gericht te pakken
en na wankele stappen uiteindelijk gaat lopen.
Sander en Annemarieke het doet ons deugd
dat jullie hier temidden van ons jullie kind wilt dopen;
dit teken van geloof, van vertrouwen wilt stellen.
Sander en Annemarieke
komen met hun kind
en peter en meter
tot bij de doopvont

Lied.

Kijk het water; 2c.
A. Bosch/W. Vogel

ZIJN NAAM.
Verwonderd om de heerlijkheid
van mens en natuur,
om alwat groeit en bloeit verbijsterd soms om leed en lijden
en opgetogen om alwat deugd doet zoekt de mens naar hart en ziel
van hun en alle bestaan.
En zij schreven:
‘In den beginne waren man en vrouw,
Adam, Eva, mensen geschapen uit het hart van het leven
om elkaar terzijde te staan.
Ze bekenden zich tot elkaar en
werden één van ziel en lichaam.

Pastor
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Alles om hen heen,
ook hun kinderen, gaven ze een naam,
om ze te kunnen beroepen en
om te weten wie wie is.
Annemarieke en Sander, zeg ons
hoe jullie zoon in de lange keten
van geslacht op geslacht
gekend en genoemd zal worden.
Zeg ons de naam
waarmee hij door het leven zal gaan en
wij hem kunnen groeten.
Wij noemen onze zoon Joep;
gewoon om de klank van deze naam.
Zijn tweede naam is Peter
naar zijn opa van moederskant.
Joep en Peter doen denken aan
de oude namen Johannes en Petrus
samen de eerste leiders van
de christelijke traditie waarin wij staan.
Johannes vertegenwoordigde liefde en
genade; Petrus de rotsvaste.
Wij hopen dat onze Joep
iets van hen beiden weg heeft.
Lied.

Vader

Kijk het water; 2c.

EEN VAN ALLEN.

Pastor

Hoezeer Joep jullie ook eigen is,
toch weten en beseffen jullie, dat hij
met allen deelt in het ene leven.
Hoe groter hij wordt,
hoe meer hij zijn eigen gang gaat
en onder de mensen zal komen,
van wie jullie hopen dat ze hem
op handen zullen dragen.
Geef Joep daarom uit handen
om hem te kunnen dopen
met Levend Water - de Bron
uit wie hij en alle leven wordt geboren.
Joep aan Susanne
uit handen gegeven

Lied.

Kijk het water; 1c.

DE DOOP.
Joep Peter, gegroeid uit ons,
geboren uit het leven uit een hart dat ons
oneindig ver te boven gaat dat in ons klopt en de eeuwen door
goddelijke namen is gegeven door ons Vader wordt genoemd.
Joep Peter, ik doop je in die naam,
in de naam van de Vader.

Vader

Een handvol water
over zijn hoofdje
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Joep Peter, ons toevertrouwd
Moeder
om je te laten gaan in het spoor
van de mens-zoals-bedoeld Jezus de man van Nazaret, voor wie
geloven in God en Goed betekent:
het leven voluit vertrouwen en mens
en wereld onvoorwaardelijk trouw zijn.
Joep Peter, ik doop je in die naam,
in de naam van Jezus: mens van God,
ons een naaste geworden.
Een handvol water
over zijn hoofdje

Joep Peter, mens met en onder ons
in de lange gang van de tijd door Gods geest bezield onderweg
vanwaar en waarheen niemand weet,
tot alles zal zijn voltooid
en aan het licht gekomen.
Joep Peter ik doop je in zijn naam,
in de naam van de Helende Geest.
A.:

Pastor

Amen, zo zij het.
Een handvol water
over zijn hoofdje
De dopeling overgedragen
aan zijn ouders
en zijn hoofdje gedroogd.

A.:

Ogen als sterretjes
een mensje heel klein,
je gedachten nog verretjes . . .
Wat zijn wij gelukkig
jouw papa en mama te zijn.

Moeder

Allen terug
naar hun plaats

Lied.
ONDERBREKING.

Brood en beker
Collecte
Orgelspel

BROOD EN BEKER.
Wie een kind
voor het eerst ziet lachen,
weet ineens niet meer zo precies
waar kinderen vandaan komen
en of wat er gebeurt
allemaal wel zo gewoon is.
Uit een andere,
niet zo vermoeide en actieve wereld
komt een bemoedigende wijsheid
naar ons toe.
(Cornelis Verhoeven)
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GEDACHTENIS.
Hier bij elkaar om
zondag en nieuw leven te vieren,
vragen wij u te denken
aan die ziek zijn; aan die hen bijstaan vragen wij u te bidden voor die ons
van hier zijn voorgegaan.
In eerbiedige gedachtenis
noemen wij hier bij naam:
Wie gedenkt, dankt;
die dankt, gedenkt die leven.
Korte stilte

GEBED AAN TAFEL.
A.:

Woord en lied

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
De zon brengt warm de dag aan het licht,
hult de avond in schemer;
maan en sterren blinken in de nacht,
verbleken bij het gloren van de ochtend.
Bergen rijzen tot boven de wolken;
bomen wortelen diep,
reiken wuivend hemelhoog;
zeeën golven tot voorbij de einder.
Vogels zingen het licht tegemoet,
groeten het donker en zwijgen;
bloemen bloeien veelkleurig fier,
buigen het hoofd mettertijd.
Het ontroert wie ziet en hoort
spréékt en raakt ons verwant als we zijn aan de aarde
en verweven met U, van Wie zij spreekt.

A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Mensen komen en gaan
beleven lief en leed;
genieten geluk en
krijgen het zwaar te verduren.
Ze werken en doen
zolang het gaat, zo goed ze kunnen.
Ze zoeken elkaar, willen vrede,
sprekende stilte, met rust gelaten.
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Van woestijn maken ze akker,
herbouwen op ruïnes hun stad.
En hoe ook getroffen lamgeslagen,
ze staan weer op en vervolgen hun weg.
Mensen zichzelf een wonder:
hoe zij zoeken en reiken naar U,
vanwaar ze zijn, waarvoor ze doen
en naar Wie onderweg.
A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Één kwam er in de wereld
die de hemel op aarde zag,
een rijk van recht en gerechtigheid.
Één die niet deed dan goed;
van geweld niet wilde weten,
omzag naar zwak en gekwetst.
Één die ondanks alle schijn en ongeloof
trouw en onbevangen leefde
in het volste vertrouwen.
In hem herkennen wij
onze ware aard; zien we U,
de Eeuwige in de tijd.

A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Hij heeft zijn testament gemaakt,
brood genomen en gedeeld:
brood, het leven gegeven
met al zijn zoet en zuur;
brood, ons kwetsbaar broos bestaan
dat eens zal zijn geheeld.
Hij heeft zijn visioen en leven
aan die bleven in handen gegeven;
de beker, tot de bodem toe gedronken,
overgedragen aan die na hem komen;
tot wat wij hopen vervuld zal zijn.

A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Dit vertrouwen
is leugen en geweld te machtig,
in geen graf of dood te vangen.
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Dit vertrouwen
brengt alles aan het licht
en in liefde tot voltooiing.
Dit vertrouwen
laat de aarde glanzen van U,
de Eeuwige, God en Goed.
Bid zoals hij gebeden heeft.
ONZE VADER.
COMMUNIE.

Orgel

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en
waarvan God het hart is.
ONDER DE UITREIKING.
Lied.

Oud Brabants Marialied

O moeder die daar troont
in Brabants open veld
gedenk o reine maagd
dat wij u hoog vereren.
Wij vluchten steeds naar u,
als bange last ons kwelt
en vrezen geen gevaar,
wilt gij ons slechts regeren.
Als witte bloesempracht
onz' arme tuinen siert
als gouden korenaar
en witte klaverweiden
ons arme volk verblijdt
en 't hoog zijn vreugde viert,
aan u dan lof, o vrouw
heers gij op Brabants heide.
In angstig drift'ge nacht
van felle onweersstorm
o hoge lieve vrouw,
bescherm uw bange kind'ren.
Gedenk hoe wij uit steen
met werkens moeë handen
U bouwden d'arme troon,
dan zal geen vrees ons hind'ren.
Sander en Annemarieke komen
met Joep
peter en meter naar voren

GEBEDEN.
Om vrede en veiligheid vragen wij;
om een thuis
waar hij en wij gedijen kunnen.
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Om groei en bloei bidden wij;
om alle vertrouwen
bij wat hem en ons wacht.
Om sterke benen bidden wij,
die hem en ons kunnen dragen,
wel en wee van alle dag stutten.
Wij danken U, in wie alwie leeft
en alwat is zal worden voltooid.
Lied.

Een zee van mensen
A. Bosch/W. Vogel

KRUISTEKEN.

Pastor

Joep.
Een mens die geeft of ontvangt
spreidt zijn handen en armen,
tekent zich als een kruis.
Ik teken jou met het kruis van hem
die ten einde toe zijn weg is gegaan
en zich aan geen kwaad gewonnen gaf.
Ik zalf je met zijn kracht en vuur,
opdat je staande blijft en anderen
overeind zult helpen.
Lied.

+

Een zee van mensen

DOOPKLEED.

Susanne

Zoals de ochtenddauw
over de velden hangt
de aarde zich
met een bloemendeken tooit de avondschemer als
een sluier over het land valt zo, Joep, leg ik over jou
een wit kleed, dat je warm houdt
en niemand kreuken mag.
Doopkleed over Joep

DOOPKAARS.

Rian

Joep,
zonnetje dat opkomt
ster die rijst, vlammend vuur we geven je een kaars
ontstoken aan paaskaars en
doopkaarsen van je ouders.
Houd het licht brandend.
Ga ermee het leven door
naar waar het donker is.
Kijk uit waar je loopt
en licht ons bij.
De doopkaars
aan kaarsen van Sander
en Annemarieke ontstoken
aan vader meegegeven

ZEGENWENS.
Joep, Sander en Annemarieke
het ga jullie samen goed.
Zij gezegend jullie en wij allen
in de naam van
Vader, Zoon en Heilige Geest.
AMEN.
Annemarieke en Sander
verlaten met Joep de kerk

MEEGEGEVEN.
Lied.

Wonen overal nergens thuis
H. Oosterhuis/Trad.
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