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BEGIN VAN DE DIENST  
We komen binnen  
We nemen onze plaats in en blijven zo daar veel mogelijk.   
Deze dienst wordt uitgezonden via de Kerkomroep en via een 
livestream via de website. We beginnen in stilte. 
 
Muziek 
 
Welkom, mededelingen en consistoriegebed  
Het gebed vooraf aan deze dienst doen we in de kerk, met alle 
aanwezigen.  
  
Psalm     Psalm 100 vers 1, 2 en 4  
 
1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

  
2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 
4 Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Bemoediging en groet  
 
Gebed om ontferming 
 



Glorialied  Lied 303   
 
1 Zonne en maan, 

water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ 
heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

 
2 Jezus, Gods Zoon, 

leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag 
hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

 
3 Geest die ons troost, 

levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 
dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 



BEDIENING VAN DE DOOP 
Dopeling komt binnen 
Als Suus wordt binnen gedragen wordt Lied 357 gezongen. 
 
1 Heer, een nieuwgeboren kind 

brengen wij verwonderd binnen, 
vrolijk gaat de tocht beginnen 
met muziek en met gezang: 
welkom kind, je leven lang. 
 

2 Bij de bronnen staan wij stil, 
Jezus geeft voor nu en later 
jou het kostbaar levend water, 
jij mag in zijn woord voortaan 
steeds weer kopje onder gaan. 
 

3 Hoor ons zingen in uw huis, 
lieve God, het kan niet zonder 
want het leven is een wonder, 
zingend voelen wij ons thuis, 
zijn we bij U kind aan huis.  

 
Vullen van het doopvont met water 
De kinderen mogen naar voren komen en helpen met het vullen 
van het doopvont. Zo zien we dat dopen gebeurt met levend, 
stromend, water.   
 
 
 
 
 
 
 



Onderwijzing  
Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf:  
wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
In de doop gaan wij in het water onder. Maar we komen ook weer 
uit het water omhoog. We staan op met Christus, om te leven.  
Het water staat voor dit nieuwe leven. Een leven waarin we  
gedragen mogen worden door de Heilige Geest. De Geest die ons 
wijsheid geeft en verstand. Inzicht, kracht en liefde voor God onze 
Schepper. Door de doop ontvangen we kracht om getuige van 
Christus te zijn, daar waar Hij ons roept. Daarom is de doop elke 
keer opnieuw, voor ons allemaal een teken dat God met ons 
opnieuw begint, omdat Hij ons liefheeft.  
Met de doop wordt onze naam verbonden met Gods Naam: Vader, 
Zoon en heilige Geest. Welke weg het kind ook zal gaan in het leven, 
haar of zijn naam blijft verbonden met God. Met de doop geven de 
ouders deze verbondenheid als het ware uit handen. Het is niet 
alleen hun, maar ook Gods kind. Dat mag hen ondersteunen en 
troosten op de weg die zij gaan met hun kind.  
 
Naamgeving 
v.   Vandaag is een prachtig kind in de kerk gebracht.  

Oscar en Miranda le Poole hebben hun dochter meegebracht. 
Welke namen hebben jullie haar gegeven?    

o.  Wilhelmina Elisabeth  
v.   Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.  
 
Doopgebed 
Een van de doopouders leest Lied 355. 
 

Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder 
van het kind dat onze handen dragen,  
komen wij tot U, o bron van leven. 

 



Vol van zorg om wat er kan gebeuren, 
leggen wij dit leven in uw handen. 
God, U bent een toevlucht in het water. 

 
Diep verwonderd weten wij: U kent ons 
en uw handen, die de wereld dragen,  
dragen ook de kleinste in ons midden. 

 
Door de hoge inzet van uw liefde 
mogen wij in Christus’ leven delen, 
open in geloof en vol vertrouwen. 

 
God, U bent er als ons leven eindigt 
en de doop bevestigd uw belofte 
dat het licht voor ons zal blijven schijnen. 

 
In de doop hebt U ons rijk gezegend: 
rond de doopvont staan wij in vertrouwen, 
in geloof verbonden, vol van vreugde. 

 
Geloofsbelijdenis     zo mogelijk staande 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en 
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, neergedaald ter helle;  
ten derde dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren naar 
de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 
doden. Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap 
van de heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het 
lichaam; en een eeuwig leven. Amen 



Doopbelofte  
De doopbelofte die door alle ouders wordt gedaan, luidt als volgt:  
v.  Ouders, Beloven jullie jullie dochter, die aan jullie is 

toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen? Beloven jullie 
haar, op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus 
Christus en haar, in liefde trouw te blijven welke weg zij, in de 
toekomst ook zal gaan? Beloven jullie zo elkaar en je kind aan 
God op te dragen?    
Wat is daarop jullie antwoord?  
 

o. Ja 
 
Doop en zegening   
v.  Wilhelmina Elisabeth le Poole,  

Suus, ik doop je, in de naam  
van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.  

 
Hierna volgt een zegen over het gezin.   
 
Belofte van de gemeente 
v.  Gemeente, Suus is in ons midden gedoopt. Zij hoort bij ons, 

vergeet haar niet. Gemeente, willen jullie haar opdragen in 
jullie gebeden en met hen de weg gaan van het Koninkrijk?   

a.  Ja, dat willen wij.  
Welkom kind van God, 

 welkom in de kerk van Christus, 
 wereldwijd en in ons midden.  
 
Doopkaars en plaatsing van het doopvisje in de nis 
De ouders van Suus ontvangen de doopkaars van de diaken. De 
kaars wordt ontstoken aan de paaskaars.  
Zo dragen de ouders het licht van Christus met zich mee.  
 



Lied  Kinderlied: ‘Kom aan boord’ 
Een visje met de namen van de dopeling erop wordt in de doopnis 
gehangen door de kinderen. Ondertussen klinkt een passend lied: 
‘Kom aan boord!’  
   
RONDOM HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Schriftlezing     Matteüs 13 vers 1 - 9 en 18 - 23 
 
Lied       Lied 625    
 
1 Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan 

nu de zon de zaden roept om op te staan 
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood 
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot. 
 

2 Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 
 

3 Zaad van God, verloren in de harde steen 
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 
Overweging 
 
Antwoordlied   ‘Ik zal er zijn ‘ – Sela 
  
 
 



GAVEN EN GEBEDEN   
Aandacht voor de inzameling gaven  
De collecten van deze dienst is voor plaatselijk diaconaal werk en 
voor het werk van onze kerk. Beide collecten vinden plaats bij de 
uitgang, daar staan collecteschalen.  
 
Kinderen 
Tijdens de dienst hebben de kinderen iets gemaakt voor Suus.  
Ze geven dit nu aan de ouders.  
 
Gebeden  
We sluiten de gebeden af met een gezamenlijk uitgesproken 
‘Onze Vader’ 
 
Slotlied    Lied 416  
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 



4  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Zegen 
De zegen wordt beantwoord met een gesproken ‘amen’.  
  
Na de viering gaan we op aanwijzing van de koster en hulpteam 
weer naar buiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dienst bekijken of naluisteren? Kijk op onze website:  
www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl 

Of op facebook.com/kerkklarenbeekvoorstwilp 


