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          In deze dienst worden gedoopt: 
 

                            Moos Yonah de Boer 

                           Hessel Noah de Lange 

                                Sil Elias de Lange 
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Dienst van de voorbereiding 
 

Openingslied: ‘dit is een huis van verhalen en dromen’ we gaan staan  

Tijdens het zingen van het eerste couplet komen de 

ambtsdragers en doopouders binnen. 

 
2. Hier is het huis waar het licht wordt ontstoken, 

hier wordt aan mensen de liefde verklaard. 

Ieder die naamloos is, bang of gebroken, 

weet zich hier welkom aan Gods eigen hart.  

 
4. Hier staat vergeving gegrift in de stenen, 

staan wij weer op, ons verleden voorbij, 

om gaandeweg door de hemel beschenen 

wegen te vinden naar Gods overzij. Refrein 
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6. Hier gaat dit lied al ons kennen te boven, 

Gods nieuwe lente wekt ons nieuw geluid. 

Al zingend leren wij hopen, geloven; 

ook in de nacht dooft de lofzang niet uit. Refrein 

 

8. Rondom het licht dat door Hem is ontstoken, 

worden wij samen gevormd tot de kring 

waarin het duister voorgoed is weersproken, 

blijvend het lied van bevrijding weerklinkt. Refrein 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst   

De tafelkaarsen worden door de kinderen aangestoken en 

ondertussen zingen we lied 285: ‘het licht is ons voorgegaan’.  

 
2. Dit licht is voor ons de zon!                          

Het zegt hoe de goede God 

het donker van onze nacht 

met liefde overwon.  
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Bemoediging:                                                               we gaan weer zitten 

vg: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige   

ALLEN: Die hemel en aarde gemaakt heeft   
   

Drempelgebed  

Kyrië- en Gloria: lied 299F  
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Dienst van de doop 

Inleiding op de viering van de doop 

Zingen: ‘dooplied voor de héle gemeente’, 1,4 en 5: allen,  

2: linkerhelft van de kerk, 3: rechterhelft van de kerk 
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Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht           

 

2. linkerhelft 

Net als wij moet jij nog groeien, zoeken naar wie jij zal zijn,  

Hier is plek voor alle mensen, jong en oud, en groot en klein,  

Samen zijn wij één familie, deze kerk die is ons thuis,  

In de kerk zijn wij de stenen, samen vormen wij dit huis.  

 

3. rechterhelft 

Jezus werd ook zelf gedoopt, niet in een kerk maar in de Jordaan, 

Door zijn leven en zijn woorden, krijgen wij een nieuw bestaan,  

In zijn voorbeeld leerden wij: de ander is aan ons gelijk,  

Daarom maken hier wij ruimte voor Gods eigen koninkrijk.  
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4. Leven dat is leren hopen, juist wanneer het niet meer gaat,  

Weten, bidden en vertrouwen, dat de Geest ons niet verlaat,  

Dat de Zoon ons fundament is, onze kracht en onze bron,  

Dat het leven hier niet eindigt, God blijft onze horizon.  

 

5. Hier in deze kerkfamilie, raken wij met God vertrouwd,  

Delen wij verdriet en blijheid, wordt gehuild en wordt getrouwd, 

Groeien wij door liefde en genieten wij van brood en wijn,  

Kind van God vier hier het leven, welkom in ons samenzijn! 

 

Doopgebed 

Gezongen geloofsbelijdenis: 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.  
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Voorganger: Lieve ouders, jullie zijn hier in het midden van de 

gemeente gekomen met jullie kinderen en wensen dat zij in de doop 

de liefde van God leren kennen. Welke namen hebben jullie hen 

gegeven waarmee ze gekend zullen zijn bij God en de mensen om 

hen heen? Ouders delen de namen met de gemeente  

 

Voorganger: dat zij met die namen, gesteund door hun ouders en de 

levende God, uitgroeien tot dankbare en liefdevolle mensen. 

 

Zingen: lied 354, couplet 1 door cantor, 3 en 4 door allen 
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3. Jij huilt nog van verwondering,      4. Dat teken is een heilgeheim 

maar jij hoort hier, in onze kring, God wil met jou verbonden zijn. 

Het water wacht, die diepe zee Hij is nabij waar jij ook bent, 

geeft jou een taal, een teken mee. omdat Hij je bij name kent. 

Refrein: O heer, bevestig…  Refrein: O heer, bevestig… 

 

Het doopwater wordt binnengebracht en ingegoten  

 

Gesprek met de kinderen 

Bediening van de doop 

 

De diaken ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars en overhandigt 

deze aan de ouders en spreekt uit: ‘’Ontvang het licht van Christus’’. 

 

Doopvraag aan de gemeente:  

vg: Gemeente, deze kinderen zijn niet alleen aan hun ouders 

toevertrouwd, maar ook aan jullie als gemeente van Jezus Christus, 

waar de kinderen nu onderdeel van zijn. Willen jullie de ouders 

helpen in het nakomen van hun belofte en hen als gezin liefdevol 

opnemen in jullie midden?  

Allen: Ja, dat willen wij van harte.  

vg: Gemeente, bid voor deze kinderen en ga samen met hen en hun 

ouders de weg van het Koninkrijk.  

Allen: Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden.  

 

Overhandiging doopcadeaus 

vg: Wensen wij elkaar de vrede van Christus 

Alle aanwezigen brengen elkaar de vredegroet 
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Dienst van de Schrift 
 

Moment met de kinderen  

Zingen: lied 935  

 
2. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.  

De Heer zal als een muur, rondom je 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. 

 

Groet:    

VG: De Eeuwige zij met jullie allemaal.   

Allen: OOK MET JOU ZIJ DE EEUWIGE.   

 

Gebed van de zondag 

vg: … dit uur en alle dagen van ons leven. 

allen: amen 



12   
   

Gezongen psalmlezing: psalm 107a ‘Wij danken onze wonderlijke 

God’, coupletten door cantor en voorganger, refrein eerste keer door 

cantor, daarna steeds door allen 

 
 

1. Steeds weer vertellen mensen het verhaal, hoe God, wie klem zit 

losmaakt uit de vingers van de angst. Uit Morgenland en Avondland, 

van overal, uit land dat onbegaanbaar is, uit dorp of stad,  

waar honger aan de mensen vreet en dorst hen kwelt,  

wijst Hij de weg. Hij brengt ze naar een veilig thuis. Refrein 

 

2. Er waren er die liepen in hun eigen val, zij kwamen vast te zitten  

in een koude cel, met boeien om hun polsen en een deur van staal. 

Wat leven was en licht, werd dood en duisternis. Geen sterveling 

keek om naar hun ellendig lot. Dat deed God wel. Voor hem bestond 

geen deur of slot. Refrein 
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5. God zet de wereld regelmatig op zijn kop. Hij maakt woestijnen 

waar je eens rivieren zag. Waar zand was, is nu water, en wie honger 

leed vorm nu het allerhoogst gezag; in tussentijd verdwaalt wie ooit 

de macht bezat in wildernis, maar hen die vielen heeft hij uit het stof 

getild. Refrein 

 

Evangelielezing: Matteüs 5: 13-16 

Zingen: lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’ 
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2. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan, tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.  

 

Overdenking   

Zingen: lied 970, 1,3 en 5 

 
 

3. Gaven schonk Hij vele, 5. Leden zijn er velen, 

één is de Geest,  één is zijn kerk, 

Geest van Jezus Christus, wij zijn Christus’ lichaam, 

gaven schonk Hij vele, leden zijn er vele, 

één is de Geest,  één is zijn kerk, 

wij zijn één in Christus.  wij zijn één in Christus.  

Dankgebed, voorbede, stil gebed  

 

Onze Vader     
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Er is gelegenheid aan de collecte bij te dragen via de GIVT-app of via 

de rekening, die vermeld staat in KerkZIN. De collecten zijn bestemd 

voor:  1) Asielzoekerscentrum 2) Kerkmuziek 

 

Gebed over de gaven 

 

Zegen en zending 
Slotlied: ‘nu wij uiteengaan’ 

 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God!  

Vaya con Dios en a Dieu! 

 

3. Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God! 

Vaya con Dios en a Dieu! 
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Zegen en gezongen amen (431c) 

  

 

De ambtsdragers lopen met doopouders en dopelingen als eerste 

weg, ondertussen luisteren we naar: Ik wens jou – Trinity 

 

Mededelingen 
Collectanten gezocht! 

De kerkrentmeesters zoeken 2 collectanten die willen helpen 

met het collecteren en het tellen van het geld na afloop van de 
dienst. Het zal gaan om ongeveer 1 dienst per maand. Wie wil 

ons hierbij helpen? Wij vertellen je er graag meer over. 

Informatie/aanmelden bij Elma, Jan-Harmen of Jappie 
(secretaris.cvk@pknwarnsveld.nl). 

    
Ouderling van dienst: Janneke van der Mast 

Diaken van dienst: Janke Ottema 

Kerkrentmeester: Elma Busz 

Voorganger: ds. Stijn van der Woude 

Organist: Rodyan van den Brink 

Fagot: Ruben van Heerden 

Dwarsfluit: Jannie Huurnink 

Gitaar: Ellen de Zwart 

Lector: Sam Terpstra 
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