
 

 

 

Zondag 31 oktober 2021 

 
 

In deze dienst zal de doop bediend worden aan Tilia Ilse Vreugdenhil 

en Noah Fender Cornelius Lokerse 

 
 

Voorganger: Janneke Herweijer 

Ouderling van dienst: Els Robbeson-Buijsrogge 

Orgel: Danny de Feijter 

Lector: Coby Frens 

Koster: Jan Kees Nieuwdorp 

Beamer: Niek Walhout 
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HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

 

Orgelspel voor de dienst: Trio over Nun danket alle Gott.     

Johan Ernst Rembt 
 

Welkom  (door ouderling van dienst) 
 

Drempelgebed (door voorganger) 
 

- we gaan staan 
 

Bemoediging en Groet  

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

GEMEENTE: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 

voorganger:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader 

    en van Jezus Christus, onze HEER! 

GEMEENTE: AMEN  
 

Zingen: psalm 103c: 1,2 Loof de koning, heel mijn wezen 
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2. Loof Hem als uw vaderen deden, 

eigen u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loof uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 
 

- We gaan zitten 
 

Gebed om ontferming, besloten met gezongen kyrie lied 299c 

 

 
 

Zingen: lied 839: Ik danste die morgen, toen de schepping begon 
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3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 

Ik danste het lied van gerechtigheid. 

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 

Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 

Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 

de dans van de schepping, de dans van trouw. 

Dans, dans, en doe maar mee met mij. 

Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 

want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
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BEDIENING VAN HET SACRAMENT VAN DE DOOP  
 

Inleiding op de doop 

‘Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf: wij 

leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren we toe.’ 

(naar Romeinen 14: 7-8) 

Onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft laten dopen om te 

delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om 

ons te doen delen in zijn leven, heeft voor zijn hemelvaart de 

opdracht gegeven: 

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te 

dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen 

te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie 

opgedragen heb. En houd dit voor ogen; ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’(Mattheus 28: 19-26) 

Vanuit dit besef willen jullie, Chris en Jenni, jullie dochter en jij 

Ellen, je zoon, hier vanmorgen in ons midden laten dopen. Dankbaar 

zijn jullie voor de levens, aan jullie toevertrouwd. Op jullie beurt 

vertrouwen jullie hen toe aan God, onze hemelse Vader.  Met de 

doop symboliseren we hoe God de Schepper voor altijd verbonden 

is met het werk van zijn hand, zijn schepping zijn we. Met de doop 

gaan jullie kinderen behoren tot de gemeenschap van Jezus, 

mensen die leven willen vanuit het vertrouwen dat God zelf ons 

bestaan draagt en dat Gods liefde door alles heen tot uiting komt 

in onze liefde voor elkaar. 
 

Mag ik jullie, Ellen, Chris en Jenni  vragen om samen met jullie 

kinderen naar voren te komen 
 

Presentatie van de dopelingen 
 

Noemen van de namen 

Voorganger:  Chris en Jenni, hoe willen jullie dat jullie kind 

genoemd zal worden en welk naam zal zij dragen van 

nu aan tot altijd? 

doopouders:  Tilia Ilse Vreugdenhil 

Voorganger:       Ellen, hoe wil je dat je kind genoemd zal worden en 

welke naam zal hij dragen van nu aan tot altijd? 
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doopouder :        Noah Fender Cornelius Lokerse 

Voorganger:  Moge hun namen geschreven staan in de palm van 

Gods hand! 
  

Naar voren vragen van de doopgetuigen Wim en Aria Kwant, en Karin 

Lanser.  

 

Kinderen mogen naar voren komen: wat is dopen? Gesprek met de 

kinderen 
 

Doopgebed 
 

Doopvraag en doopbelofte 

God heeft jullie je kinderen in liefde toevertrouwd. Willen jullie die 

liefde beantwoorden door jullie kinderen te helpen en te 

beschermen waar zij ook gaan zullen en trouw te blijven wat de 

toekomst ook brengen mag? Beloven jullie zelf aan Tilia  en Noah 

gaandeweg de boodschap van Gods liefde door te geven en voor te 

leven in verbondenheid met de gemeente die het geloof voort 

draagt van geslacht tot geslacht? 
 

Antwoord van Chris en Jenni  

Antwoord van Ellen 
 

Bediening van de doop + zegen  
 

Belofte van de doopgetuigen  
 

- gemeente gaat staan 

 

Belofte van de gemeente 

Niet alleen in de kring van het gezin mogen Tilia en Noah thuis zijn. 

Zij horen bij ons, de gemeente van Jezus Messias. 

Zullen wij hen samen met hun ouders daarom dragen in onze 

gebeden en zo met hen mee werken aan de opbouw van de gemeente 

van Christus? 

 

Gemeente: JA DAT BELOVEN WIJ 
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Wim Kwant zingt een dooplied 

 

DOOP 

In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 

Water dat getuigt en spreekt, 

van de hoop die in ons leeft, 

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 

Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop, 

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 

staan wij op van schuld bevrijd, 

in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

In zijn lichaam ingelijfd: 

Christus’ kerk die wereldwijd, 

is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

Mensen overal vandaan, 

die de weg van Christus gaan, 
 

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 

Wat een liefde, wat een hoop! 

U verzegelt door de doop 
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dat ons leven bij U veilig is. 

Dat ons leven bij U veilig is. 

 

-  gemeente gaat zitten 
 

Aansteken van de doopkaarsen en overhandigen van de doopkaarten 

(door ouderling van dienst) 

 

Zingen: lied  912: 1, 2,6 Neem mijn leven 

 
 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 
 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 
 

Kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan, doopouders en 

doopgetuigen gaan weer zitten  
  

Gebed 
 

Lezing: Johannes 9: 1-12 
 

Zingen:  lied 534 
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2. Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3. Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4. Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 

Overweging 
 

Orgelspel: Adagio uit Opus 10.    M.G. Fischer 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

- Presentatie van de Emmaüsgroep door ds. Rein Brand 
 

- kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

- Muziek:  “Er is een Heer” 

 

- we gaan staan 
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Slotlied: lied 425 Vervuld van uw zegen 

 

 
 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

 

Postludium: Ein feste Burg ist unser Gott.   Johann Pachelbel.  

 

De collecte is bij de uitgang voor diaconie en kerkvoogdij. De 

opbrengst van de diaconiecollecte is bestemd voor het 

dovenpastoraat. 

 

Na de dienst is er gelegenheid om Noah en Ellen, en Tilia en haar 

ouders te feliciteren met de doop. Er wordt u een kopje koffie of 

thee of een glas limonade aangeboden en er is gelegenheid samen na 

te praten. 
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