
 

          Leven  in  Gods Liefde 

 

                             VIP          

  

Liturgie zondag 11 oktober 2020 

Viering voor en met kinderen en hun ouders, 
waarin Marnix Klok en Jasmijn van de Lustgraaf worden gedoopt. 
 
voorganger: ds. Inge de Jong – Baerends 
muziek:       Dick Hogenkamp,  Jan Klok 
zangers:      Ton van Vliet, Roelof de Jong, Gerrit Tigelaar, Wim Onink 
beamteam:  Jan Willem Evers en David Bosman 
 
Als je deze dienst online volgt, kun je echt helemaal  
meedoen als je het volgende klaarlegt: 
 

• per persoon 1 vel papier, met een pen/kleurtje.  
• per persoon een post it in de vorm van een hart, 

of knip zelf een hart. Daarop schrijf je: VIP 
 
Welkom 
 
Zingen: Goedemorgen, welkom allemaal (lied 288 NLB) 
 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
 
God, ik vraag u, kom in onze kring, 
Wees er bij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensen taal. 
 
God groet ons, wij groeten elkaar 



We zijn blij vandaag! en zeggen God dank om alle mooie dingen,  
door te kijken naar foto’s en te luisteren naar lied 216:  
        Dit is een morgen…  /  Morning has broken ….. 

 
Gebed 
 
We lezen uit de bijbel: 1 Corinthiërs 13: 4-7  Liefde is…   
 
Oefenen!  Kun jij een hart tekenen? 
 
We luisteren naar: Liefde is blij zijn, een arm om je heen 
                              (Alles wordt nieuw, dl IV, 26) 
 
Liefde is blij zijn, een arm om je heen. 

Liefde is lachen, is nooit meer alleen. 
Liefde is luist’ren, de woorden gaan door. 
Liefde is fluist’ren, heel zacht in je oor. 
 
Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand. 
Liefde is hopen, is gaan langs het strand. 
Liefde is amen, is wolken, is wind. 
Liefde is samen, is spelen als kind. 
 
Liefde is zingen, is wit en is groen. 
Liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen. 

Liefde is leven, je ademt weer op 
Liefde is geven, is leven met God. 
 
Viering van de doop van Marnix en Jasmijn 
 
Gedicht 
 
We luisteren naar lied 354: 1, 3 en 4   

  Jouw leven staat aan het begin                          
        
    (onder het naspel gaan de kinderen naar achteren 

               om Marnix en Jasmijn op te halen) 
 
Dopen is …… 
                                                                   
 
 
 
 
 



Bediening van de doop aan 
 
      Marnix Karel Maaren Klok 

       
      Jasmijn Anne van de Lustgraaf 
 
 
 
Belofte van de ouders 
 
Belofte van de gemeente 
 
Ik wens jou -  Trinity  https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU 

 

We gaan samen bidden….. met een hartje 
en sluiten af met het gebed van Jezus  (lied 1006 NLB) 
 

Onze Vader in de hemel,  
                     U staat zorgzaam om ons heen. 
                     Geef dat alle mensen weten:  

zoals U is er maar één. 
                     Doe ons telkens weer geloven  

in een wereld zonder pijn, 
                     in uw rijk dat eens zal komen  

en dat soms te zien kan zijn. 

                     Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt. 

                     Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild. 

                     En vergeef ons wat we fout doen,  
                     net als wij niet blijven staan  

bij de fouten van een ander, 
                     maar weer samen verder gaan. 
                     Help ons om te zien wat goed is 
                     en wat slecht is, boos of naar. 
                     Geef dat we het juiste kiezen,  

dat we goed zijn voor elkaar. 
                     Onze Vader, wij geloven  

dat U onze wereld leidt. 
                     Met uw licht helpt U ons verder. 
                     Hier en nu, en straks, altijd.     

Amen,  Amen.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU


Zegen   
  
Gesproken: 

Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen. 
Moge je de wind altijd in de rug hebben. 
Moge de zon schijnen warm op je gezicht. 
Moge de regen vallen zacht op je velden. 
En totdat wij elkaar ontmoeten: 
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 
 
Gezongen: 
Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 

goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
op de weg die voor ons ligt. 
 
Wind en adem, geest en leven 
vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur 
dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 
 

Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet.     
 

 Zondag  15 november is er weer                                                                                                      

Kliederkerk !                    

                       16.00 - 17.30 uur 

                       in de hal van de kerk – samen ontdekken – 

                       0-12 – gezelligheid – ouders – bijbel  

 


