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BEGIN VAN DE DIENST  
Binnenkomst kerkenraad en voorganger  
 
Mededelingen en voorbereidingsgebed  
  
Zingen    Lied 273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   Loof God, want Hij spreekt onze taal 

Hij troont op onze lof 
In woord en doop en avondmaal 
Houdt Hij bij ons zijn hof. 

 
3  Loof God, die ons aan tafel vraagt, 

Loof bruid uw bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt,  
O lieve God, ik kom. 

  
Bemoediging en groet  
 
Aansteken kaarsen  
 



Gebed om ontferming 
 
Glorialied   Lied 344 
 

 
 
2  Wij geloven in de naam 

Jezus Christus 
Gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja!  

 
3  Wij geloven dat de Geest 

Ook nog heden 
De wereld en onszelf geneest 
Vrede, vrede.  

 
 
 
 
 
 
 



BEDIENING VAN DE DOOP 
Kinderen komen binnen 
De kinderen worden de kerk binnengedragen.  
 
Als welkom klinkt   Lied 357 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Alle kinderen mogen naar voren komen om te zien  
wat er gebeurt. De kinderen mogen helpen  
met het vullen van het doopvont.  
Zo zien we dat dopen gebeurt  
met levend, stromend, water.   
 
Betekenis van de doop  
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.  
 
Naamgeving 
Als de namen zijn genoemd klinken de woorden:  

 
‘Moge deze namen geschreven staan in de palm  
van Gods hand.’  Jesaja 49:16 

 
Doopgebed 
 
 



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  
v.  Ouders,  

Beloven jullie jullie zoon, die aan jullie is toevertrouwd, 
met liefde en zorg te omringen? Beloven jullie hem op 
te voeden in de geest van het evangelie van Jezus 
Christus en hem in liefde trouw te blijven welke weg 
hij, 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   
Na de doop volgt een zegen over het gezin. 
 
Belofte van de gemeente 
v.  Gemeente, Sepp en Jelte zijn in ons midden gedoopt. 

Zij horen bij ons, vergeet hen niet. Gemeente, willen 
jullie hen 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 
 
Zingen  Lied 781      we gaan staan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Kind van God ontvangen, 

lachend, kind zo klein, 
huilend van verlangen 
bij ons thuis te zijn. 
 



3  Kind door God geroepen, 
kind, jij hoort erbij: 
Ik heb jou geroepen, 
kind, jij bent van Mij! 

 
4  Kind van God gegeven, 

kind bij God vandaan, 
in zijn hand geschreven 
staat jouw nieuwe naam. 

 
Doopkaars en doopvisje & uitreiken van doopvisjes 
De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars.  
Zo dragen de ouders het licht van Christus met zich mee.  
Er zijn visjes met de namen van de dopelingen erop.  
Deze worden in de doopnis gehangen.  
 
Er worden ook visjes uitgereikt aan kinderen die inmiddels 
al op de basisschool zitten: Emma en Bjorn Bussink en 
Linde Makkink.  
 
Muziek      
De kinderen die dit willen mogen mee naar de 
kindernevendienst.   
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Schriftlezing Marcus 9 vers 33 - 37 
    Marcus 10 vers 13 - 16 
 



Zingen  Lied 278 uit ELB     

 
 2  Laat de mensen tot Mij komen,  

over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen,  
houd ze toch niet tegen, 
want de poorten van Mijn Rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnenlopen. 

 
Overweging 
 

Hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet 
tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. 
         vers 14 



Zingen  Vrede wens ik je toe - Iona  

 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Inzameling gaven  
Er wordt een toelichting gegeven bij de collectedoelen. 
De collecten vinden plaats bij de uitgang van de dienst.    
 
Gebeden  
We sluiten de gebeden af met een gezamenlijk 
uitgesproken ‘Onze Vader’ 
 
De kinderen die nog niet in ons midden zijn mogen 
worden opgehaald.  
 



Slotlied     Ik zal er zijn - Sela    
 
1  Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  
2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

  
Refrein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
 Refrein 
 
Zegen 
De zegen wordt beantwoord met een gezongen ‘amen’.  
 
 
 
  
 
Na de viering is er vaak gelegenheid om de ouders te 
feliciteren. Dit doen we buiten om elkaar zoveel mogelijk 
ruimte te geven.   
 
 
  
 
  
 


