
DOOPDIENST
Zondag 31 mei 2015





Zingen vooraf: 
Lied 218: 1 t/m 5



1.  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.



2.  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.



3.  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.



4.  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.



5.  Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.



Woord van welkom
en afkondigingen



Zingen intochtslied
Lied 139: 8 en 14



8.  Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.



14.  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.



Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Klein Gloria



Ere zij de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.



Gebed



Zingen 
TOV lied 52: 1 en 2



1.  Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.



Refrein.  Je hebt al een naam, 
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in 
de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest.



2.  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 hebt al een naam, 
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in 
de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest.



Lezen doopformulier



Zingen 
Lied 347: 1



1.  Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind’ren tot Mij komen.



Bediening 
Heilige Doop



Indy Seppenwoolde

Fem Nijzink

Siebe Willem Nieuwenhuis 

Esmee Voortman 

Norah Elisa Reinders - Webbink

Teun Voortman 

Rosanne Dirkje Maria Goossen



Zingen 
Lied 347: 2 en 3



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.



3.  Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.



Gedicht



Gebed



Schriftlezing
Marcus 10: 13 - 16



13 De mensen probeerden kinderen 

bij hem te brengen om ze door hem 

te laten aanraken, maar de leerlingen 

berispten hen. 
14  Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover

 op en zei tegen hen: 

‘Laat de kinderen bij me komen, 

houd ze niet tegen, want het koninkrijk 

van God behoort toe aan 

wie is zoals zij.  
.



15 Ik verzeker jullie: 

wie niet als een kind openstaat voor het 
koninkrijk van God, zal er zeker niet 
binnengaan.’ 
16 Hij nam de kinderen in zijn armen en 
zegende hen door hun de handen 

op te leggen.



Zingen 
TOV lied 30: 1 en 2



1.  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 binnenlopen.



2.  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.



Overdenking



Zingen 
Lied 675: 1 en 2



1.  Geest van hierboven, 
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
…



als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!



2.  Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
…



Gij zult op aarde de macht 
                                        aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!



Gebed



Collecte





Zingen 
slotlied 105: 1 en 3



1.  Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.



3.  God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.



Zegen
Zingen 3x Amen
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