
 

Zondag 3 april 2022 
 

 

In deze dienst zal de doop bediend worden aan Siem van den Berg, 

Nora Nieuwenhuize en James Pieterse, en zal John Nieuwenhuize 

belijdenis doen.  

 

 

 
 

 

 

Voorganger: Janneke Herweijer 

Ouderling van dienst: Peter Eversdijk 

Orgel: Joël Boone 

Lector: Reanne Vlaming 

Koster: Cor Dekker 

Beamer: Jan Frits Vegter  

m.m.v. de cantorij o.l.v. Corrie Smits-Harinck 



2 
 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

 

Orgelspel voor de dienst:  
 

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: Lied 347: Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen. 

Vers 1 en 2 
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2. Herder, neem uw schaapje aan. 

Hoofd, maak het een van uw leden. 

Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 

Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 

Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 

dat er eens veel vruchten groeien. 
 

- We gaan zitten 
 

Gebed om ontferming, besloten met gezongen kyrie lied 299c 
 

  I cantorij, II allen 

 
 

Zingen: lied 780: In de schoot van mijn moeder geweven. 

 

De cantorij zingt vers 1 voor.  1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen, 5 

cantorij 

Cantorij:  
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Allen: 2. Lang voor ik van je woorden kon weten, 

eer de dag nog begon, 

ging Jij op als de zon 

die mijn licht en mijn leven wilt heten. 

 

Cantorij: 3. Voordat ik aan het licht ben gekomen 

was Jij met mij vertrouwd, 

heb Jij mij al gebouwd 

en mijn naam op je lippen genomen. 

 

Allen: 4. In de mond, die nog amper kon spreken 

is de toon al gezet, 

is het lied al gelegd 

dat voorgoed door de stilte kan breken. 

 

Cantorij: 5. Jij, die kleinen je grootheid doet zingen, 

laat het lied om je naam 

heel mijn leven bestaan 

om de dreigende nacht te bedwingen. 

 

Kindernevendienst project 
 

Projectlied 

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 

Vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt. 

  

Refrein: Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest, ontdekt dat feest is hier! 

 

Zet nu je beste beentje voor. De Wijsheid spreekt ons aan, 

En wie haar wijze woorden hoort. Die weet waar hij moet gaan 

Refrein. 
 

Gedicht ( Mart)  

Muziek  (Edwin)  
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BEDIENING VAN HET SACRAMENT VAN DE DOOP  
 

Inleiding op de doop 
 

Onze Heer Jezus Christus heeft zichzelf laten dopen in de rivier 

de Jordaan om te delen in ons leven en onze dood, 

en die uit de dood is opgestaan om ons te doen leven in zijn leven, 

Vlak voor zijn hemelvaart  heeft  hij 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’.  

Vanuit dit besef willen jullie, Niek en Carin, Edwin en Gemma, John 

en Marijke jullie kinderen, hier vanmorgen in ons midden laten 

dopen. Dankbaar zijn jullie voor hun 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. 
 

Doopgebed 
 

We belijden ons geloof 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van de 

Almachtige Vader, 

van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en doden. 
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Ik geloof in de Heilige Geest, 

ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving van de zonden, 

wederopstanding van het vlees, 

en een eeuwig leven. 

Amen. 
 

Mag ik jullie verzoeken, Niek en Carin, John en Marijke, Edwin en 

Gemma, om samen met jullie kinderen naar voren te komen 
 

Presentatie van de dopelingen 
 

Noemen van de namen 
 

voorganger:  Niek en Carin, hoe willen jullie dat jullie kind 

genoemd zal worden en welk naam zal hij dragen van 

nu aan tot altijd? 

doopouders:  Simeon Robert Hendrik 
 

voorganger:       Edwin en Gemma, hoe willen jullie dat jullie kind 

genoemd zal worden en welke naam zal hij dragen 

van nu aan tot altijd? 

doopouders:   James Pieter Cornelis       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

voorganger:      John en Marijke, hoe willen jullie dat jullie kind 

genoemd zal worden en welke naam zal zij dragen 

van nu aan tot altijd? 

doopouders:   Nora Maatje Johanna 

 

voorganger:  Moge hun namen geschreven staan in de palm van 

Gods hand! 
 

Belijdenis 

voorganger:      Jan Pieter Nieuwenhuize, je hebt het verlangen 

uitgesproken om hier vandaag op de dag van de doop 

van jullie dochter je geloof te belijden. Eenmaal ben 

je zelf  gedoopt om Jezus te volgen en  nu te 

belijden dat Hij de weg, de waarheid en het leven 

is. 
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                           Wil je zo je doop beamen en je aandeel hebben in 

de gemeenschap rond Schrift en Tafel, met lofzang 

en gebed en wil je je ontfermen over elke mens, die 

God op je weg brengt? 

John:             Ja, dat wil ik 

 

(John knielt)  

Handoplegging 

 V: Wees gezegend en ontvang de gave van de Heilige Geest 

 

Kinderen mogen naar voren komen. Gesprek met de kinderen 
 

Het water wordt in het doopvont gegoten.  
 

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 Siem, Nora en 

James 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 Carin en Niek:  ja, dat beloven wij. 

Antwoord van John en Marijke: ja, dat beloven wij. 

Antwoord van Edwin en Gemma: ja, dat beloven wij. 

 

Bediening van de doop + zegen  

- gemeente gaat staan 
 

Belofte van de gemeente 

Niet alleen in de kring van het gezin mogen Siem, Nora en James 

thuis zijn. 

Zij horen bij ons, de gemeente van Jezus Christus 

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  Jezus Christus? 
 

Gemeente: JA DAT BELOVEN WIJ 
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-  gemeente gaat zitten 
 

Aansteken van de doopkaars en overhandigen van de doopkaart (door 

ouderling van dienst) 
 

Zingen: lied 935 : Je hoeft niet bang te zijn.  
 

 

 

2. Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom ons leven zijn. 

 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft 

als jij je ogen sluit. 

 

Kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan, doopouders gaan 

weer zitten  
  

Gebed 
 

Lezing: Marcus 9 : 30-37 
 

Zingen:  Kind wij dragen je op handen 
 

Kind, wij dragen je op handen 

naar water van de bron 

Want jouw leven mag niet stranden 

niet vergaan in het waarom 
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 Refrein :Door het water vroeg of later 

               kom je dichtbij het geheim 

               In de hoge hemel staat er 

               dat je kind van ’t licht mag zijn. 

 

Als jouw naam wordt uitgesproken 

over duister water heen 

Is jouw eenzaamheid doorbroken 

ben je hier niet meer alleen 

 

Water, water, laat het stromen, 

teken en herinnering 

van een eeuwig heimwee dromen 

van een altijd nieuw begin 

 

Opgenomen en verbonden 

met de Naam die vrede is 

gaat jouw leven niet ten onder 

en het wordt niet uitgewist 
 

Overweging 
 

Orgelspel 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 

- kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Cantorij zingt : De kracht van uw liefde 
 

Heer ik kom tot U 

neem mijn hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U 

 

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde 
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Refrein: Houd mij vast, 

              laat uw liefde stromen. 

              Houd mij vast, 

              heel dicht bij uw hart. 

              Ik voel uw kracht 

              en stijg op als een arend. 

              dan zweef ik op de wind, 

              gedragen door uw Geest 

              en de kracht van uw liefde 

 

Heer kom dichterbij, 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 

 

En Heer, leer mij U wil 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde 

 Refrein. 

 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde (2x) 
 

- we gaan staan 
 

Slotlied: lied 425 
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Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

 

Postludium 

 

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

opbrengst van de diaconiecollecte is voor Moldavië: kinderen en 

ouderen worden gezien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders  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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