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De voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Moment van stilte
Kaarsen worden aangestoken door Willemien Woestenenk, de
overgrootmoeder van Isa.
We gaan staan
Samenzang: lied 216 “Dit is een morgen als ooit de eerste”
Begroeting
We gaan weer zitten
Kyrie en Gloria
Gebed om ontferming
Loflied lied 867 “Loof overal, loof al wat adem heeft”
Vers 1 door de zanggroep
Vers 2 door iedereen
De doop
Inleidende woorden
De dopelingen worden binnengebracht terwijl we zingen
Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind'ren open.
Laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open.
Als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Het doopwater wordt in de doopschaal gegoten door Lyan, de zus van Sepp.
Doopgebed
De vraag naar de naam door de ouderling
De namen worden geschreven in “De palm van Gods hand”
We zingen: “Verbonden met vader en moeder”

Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt.
Refrein
Je bent een begrip aan het worden, steeds meer mensen noemen je naam.
Ook God begint jouw naam te roepen en dus zijn wij hier nu tezaam.
Refrein
Gedicht door Gertiene en Alette, beide moeders.
Doopbelofte

vg:
Wanneer er uit de liefde van twee mensen een kind geboren wordt.
dan krijgen de ouders daarmee een grote verantwoordelijkheid te dragen.
Want zoals een kind alleen in liefde geboren kan worden, zo kunnen ouders
de verantwoordelijkheid voor hun kind alleen dan goed dragen, jullie liefde
voor elkaar is levend geworden voor dit kind. Dit leven kan zich alleen verder
ontwikkelen in diezelfde liefde. Bovendien: God heeft de zorg voor onze
medemensen in onze handen gelegd.

Willen jullie Sepp Hendrik en Isa Rieneke;
•
•

•

ontvangen als een kind van God?
Willen jullie samen leven voor je kind, het behoeden en leiden en zijn
jullie bereid te aanvaarden dat het eenmaal zijn/haar eigen weg zal
gaan en de wereld zal ingaan?
Willen jullie haar/hem vertrouwd maken met de verhalen uit de
Bijbel en haar/hem op het spoor zetten van Gods aanwezigheid in
ons leven?

Gertiene en Joeri
Alette en Frits
“Ja, dat beloven wij”
De kinderen komen uit de kerk naar voren
Vraag aan de gemeente,

we gaan staan

vg: Om een echt goed mens te worden, zal dit kind moeten ervaren wat
liefde is. Wilt u allen iets van uw hartelijkheid en sympathie geven aan Sepp
en Isa, zodat zij gelukkig kunnen zijn, en daardoor straks weer anderen
gelukkig kunnen maken?
a.: Ja, dat beloven wij.
De bediening van de Heilige doop

We zingen het vervolg van Verbonden met vader en moeder:
Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw.
Omdat zij vandaag bij dit doopsel, Gods naam legden naast die van jou.
Refrein: Je hebt al een naam, maar je kreeg er een bij op dit feest
want jij werd gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
De doopkaars
De kinderen gaan naar de kinderkerk tijdens orgelspel.
Dienst van het woord
Bijbellezing Mattheus 13 vers 1 t/m 23 door Henrieke
Samenzang: “Vriendschap” (mel. “Eens als de bazuinen klinken” Lb. 769)
(Uit: “Zingenderwijs” nr. 148 tekst Piet Vliegenthart)

1
Vriendschap vrij en ongedwongen
Zonder vriendschap kun je niet
Iemand helemaal vertrouwen
In je blijdschap en verdriet.
Wie ben jij, wie is de ander?
Zoeken wat herkenning biedt.
3
Idealen in het leven
vul je samen veder in
Voor een nieuwe toekomst leven
geef aan vriendschap diepe zin.
Wie ben jij wie is de ander?
Elkaar tot bemoediging.
Overdenking

2
Samen vechten, samen werken,
kwetsbaar open voor elkaar,
Schurend slijpend, samen sterker,
Bij verschil veranderbaar.
Wie ben jij wie is de ander?
Groeien doe je aan elkaar.
4
In de vriendschap tussen mensen
Is het God zelf die ons groet.
’t Hoogste wat wij kunnen wensen:

Lof zij God die ons ontmoet.
wie ben jij wie is de Ander?
Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed.

Orgelspel
Samenzang: Liedboek 791 “Liefde eenmaal uitgesproken”
Dienst van de gebeden en de gaven
• Dankgebed
• Voorbeden
• Stil gebed
• Onze Vader samen gezongen Liedboek 1006
Inzameling van de gaven
• Voor de diaconie
• Voor de kerk
De kinderen van de kinderkerk komen terug
Slotlied “Ga nu heen in vrede”
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden
Samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven
Uw gezin, uw werk
Wilt u daaraan geven
Dan bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden
Samen met elkaar
Neem van hieruit vrede
Vrede mee naar huis
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar.

Zegen beantwoord met “Amen”
De collecte bij de uitgang is bestemd voor “Europa Kinderhulp”. U leest
daarover op bladzijde 7 van de nieuwste kerkklanken
Na de dienst kunt u de doopouders feliciteren en elkaar ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee.

