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VOOR DE VIERING  

6 november 2022,  

8ste zondag van de herfst 

 

Oogstdienst,  

Doopviering, 

Gezinsdienst 
                  
In de Ontmoetingskerk te Rhenen                          
        
Voorganger:  ds. Peter Breure 
Piano:   dhr. Jan Klok 
Zang:  Wilbert Alkemade en Gerdien Brunsveld 
 
Welkom door een kind en de ouderling van dienst 
     
Aanvangslied: lied 216: 1,2,3 ‘Dit is een morgen’ 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 
G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 
V: Ons begin is in de Ene, 

Scheppende liefde voor alles wat leeft. 
G: HOUD ONS VAST IN UW TROUW. 

K: U gaat als vriend met ons mee,  
wij lezen u in elkaars gezicht. 

G: HOUD ONS VAST IN UW LIEFDE. 
V: Geestkracht die ons beweegt,  

troost, vervult en verontrust. 
G: HOUD ONS VAST IN UW WAARACHTIGHEID. 

AMEN. 
 
We gaan zitten 



 
Drempellied: ‘God kent jou vanaf het begin’ 
 

God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is? 
Bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij. 

 
God kent jou … 
 
Kyriegebed (gedragen door ubi caritas) lied 568a 
 
Zingen: Daar waar liefde woont en vrede,  

daar waar liefde woont, daar is God met ons. 
 

Gloria: ‘Ach lieve mens leef’ 
(lied van Femke Soethoudt (Keiland)) (ik zal het een keer voorzingen) 

 
(herhalen) 

 



 
Gebed bij het openen van de bijbel 
 

Zingen: Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag 
  Read your bible, pray every day,  if you want to grow 
 
Lezing: Tweede Testament: Lucas 14: 16-24 
 
Zingen: lied 371 – ‘Onze Vader’ 
 
Verhaal – samen aan tafel met wie? 
 
Muzikaal intermezzo  
 

RONDOM HET DOOPVONT 

Binnendragen doopwater  
en we zingen: 10.000 redenen 
 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

-Refrein- 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
-Refrein 2x- 
 



Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

-Refrein 2x- 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Verwelkoming 
 
Inleiding op de doop 
 
Belijdenis: Lied 675 ‘Geest van hierboven’ 
 

Het doopwater wordt ingeschonken 
     
Bediening van de Doop 
 
 Zegen voor Jennifer 
 
De doopkaars wordt aangestoken 
 
Belofte van de ouders 
 
Elsbeth en Arjan, 

Door de doop is de naam van dit kind verbonden  
met de naam van God, onze Vader. 
Beloven jullie voor Jennifer goede ouders te zijn? 
Beloven jullie haar vertrouwd te maken  
met het geloof in deze liefdevolle God.  
Door de Bijbelse verhalen en gebed  
en je manier van leven? 
Beloven jullie haar trouw te blijven,  
waar zij ook gaat en wie zij ook is,  
gelovend dat zij uit de Gods Geest geboren is  
en aan jullie toevertrouwd? 

Wat is daarop jullie antwoord? 
 
Gemeente gaat staan 
Belofte gemeente: 
Gemeente van Jezus,  
zijn jullie bereid  
om deze ouders te ondersteunen,  
en samen te zorgen  
dat kinderen en jongeren kunnen groeien in geloof? 



Gemeente: Ja, dat beloven wij 
 
We zingen: ‘Ik wens jou’ - Trinity   

 
Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
dat de liefde van je leven op je wacht  
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kindren om je heen, tot aan het eind  
 

een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent  
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft  
 
een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou. 
 
(bijna rappend…) 
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

 
Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: lied 416: 1,2,4 ‘Ga met God’ 
 
Uitzending en zegen 
 
Gezongen amen 
 


