
Nieuw begin – liefde delen ! 
 

          
 
 

School Gezinsdienst 

Zondag 22 mei 2022 

waarin de Heilige Doop bediend wordt 

aan Joep Hilberink 

in de Ontmoetingskerk te Rhenen 

om 10.30 uur 
 

Voorganger: ds. Inge de Jong – Baerends 
mmv de Band: Jan, Merijn, André 

Gerdien, en Rob 
 

en leerlingen en leerkrachten 
van de Springplank en de Ericaschool 

 
alle liedjes komen op het scherm! 



Welkom 
 
Zingen:  Welkom, welkom allemaal (NLB 288)     

 
Onze hulp en groet 
 
We kijken naar en zingen mee: Wie ben jij? 
 
Gebed   
 
We zingen met de Band: Onder, boven, voor en achter                   
 
refrein: 
onder boven voor en achter 

God is altijd bij mij 
onder boven voor en achter 
God is om mij heen 
 
Het bijzondere verhaal van Jozef ………. 
 
We lezen uit de Bijbel:  Genesis 45: 1- 8  

                                                                 
We mogen kiezen, welk liedje gaan we zingen? 
 

God heeft een plan met je leven… met video 
of: 

De wereld is een toverbal… met de Band 
 

refrein: 
Dus zullen wij er samen iets van moeten maken, 

        De wereld is een mooi maar bewerk’lijk ding, 
        Dus zullen wij er samen iets van moeten maken, 

        Hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 
 

 
We kijken naar een video over Jozef, de dromenkoning: 

veel groter plan! 



Korte preek                                               
 
Wij belijden ons geloof met een lied 

Geest van hierboven 
leer ons geloven, hopen,  
liefhebben door uw kracht.  (NLB 675, LvdK 477) 
 
Vraag aan de doopouders 
 
Dopeling Joep wordt binnengebracht,   
terwijl we zingen:  Kind, wij dragen je op handen 
uit: Evangelische Liedbundel nr. 280 
 
Kind, wij dragen je op handen  

naar het water van de bron 
Want jouw leven mag niet stranden,  
niet vergaan in het waarom. 
 
refrein: Door het water, vroeg of later 
            kom je dicht bij het geheim. 
            In de hoge hemel staat er 
            dat je kind van ’t licht mag zijn. 
 
Water, water, laat het stromen 
teken en herinnering 

van een eeuwig heimwee dromen 
van een altijd nieuw begin.    refrein 
 
Wat betekent dopen?    
 
Bediening van de Heilige Doop aan Joep Jan Willem Hilberink 
 
Zingen: Leven is gegeven…. ( Lied 359 NLB) Band 
 
Leven is gegeven 
door het water, nu gaat er 

ver boven ons geloven 
steeds een naam met ons mee. 
 
Dopen is geloven 
dat een herder je verder 
bewaren zal en sparen 
zo gaat God met jou mee     (melodie: Ozewiezewoze) 
 
 



Belofte van de ouders 
 
Jakob en Blanca lezen een gedichtje voor Joep 

 
Overhandiging van de doopkaars 
 
We luisteren naar: Als alles duister is | Sela - YouTube 
 
Dankgebed, waarna we samen het Onze Vader zingen, 
samen met de Band 
               

Waar zullen we voor bidden en danken? 
 

Aandacht voor de collecte…. 

dit keer voor de kinderen van de kindertehuizen uit Oekraïne die nu in 
Kesteren wonen. 
 
Slotlied: Ik wens jou (Trinity) 
  
Zegen, met gezongen amen.    
 

er is nu koffie, thee en limonade! 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY

