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We verstillen en wachten op wat komen gaat… 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Er klinkt een stem…. 
 
De derde adventskaars wordt ontstoken,  
terwijl wordt gezongen: lied 435 vers 1  

    Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
    
Bemoediging, groet en drempelgebed    (staande) 

 
v.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.  en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
v.  Mogen genade, vrede en barmhartigheid met ons zijn 

in de Naam van onze Heer Jezus Christus. 
a. Amen. 

 
v.  Trouwe, liefdevolle God…. 
 …in de naam van Jezus uw Zoon. 
a.  Amen.       
 
        (we gaan weer zitten) 
 
Zang: lied 439 vers 1 en 2 – Verwacht de komst des Heren 
 
Kyriegebed 
Tijdens dit gebed wordt enkele keren gezongen: 

 
 
Zang: lied 23b vers 1 en 2 – De Heer is mijn herder!  
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Moment voor de kinderen 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Inleiding op de schriftlezingen 
 
Eerste Schriftlezing: Marcus 10 vers 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. 
 
Zang: lied 782 vers 1 en 3 – Het koninkrijk is voor een kind 

Tweede schriftlezing: Filippenzen 4 vers 4 – 9 
 
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd 
verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De 
Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 
Christus Jezus bewaren. 
8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat 
waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver 
is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 

deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en 
overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de 
God van de vrede zal met u zijn. 
 
Zang: lied 466 vers 7 – Emmanuël, bewijs uw naam! 
 
Verkondiging 
 
We kijken en luisteren naar een lied,  
gezongen door de band Sela: Doop 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc
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DOOPVIERING 

 
Voorstellen van de doopouders  
 
Gezongen belijdenis van ons geloof: Ik geloof in God de Vader 
          (melodie: lied 913) 
         (staande) 
  
Ik geloof in God de Vader    Ik geloof in Jezus Christus 
die een bron van vreugde is,    die voor ons ter wereld kwam. 
louter goedheid en genade,    Zoon van God en Zoon des Mensen, 

licht in onze duisternis.     goede Herder, Offerlam. 
Hij, de Koning van de kosmos,   Door te lijden en te sterven, 
het gesternte zingt zijn eer,     groot is het geheimenis, 
heeft uit liefde mij geschapen     schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
en tot liefde keer ik weer.     dat uit God en tot God is.  
 

Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 

uit het graf is opgestaan. 
Door het brood, ‘dit is mijn lichaam’, 
door de wijn, ‘dit is mijn bloed’, 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

 
(we gaan weer zitten) 

Doopgebed  
 
Terwijl Bowie wordt binnengebracht, zingt de zanggroep: 
Welkom, welkom in ons midden (melodie: lied 801) 
 
Welkom, Bowie, in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind. 
Hier mag jij met ons aanbidden 
God die mensen zoekt en vindt. 
 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind. 

Hier mag jij het licht aanbidden 
dat de duisternis verblindt. 
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Welkom, welkom in ons midden, 

welkom, nieuwgeboren kind. 
Hier mag jij de Naam aanbidden 
die met jouw naam zich verbindt. 
 
Het water wordt in de doopvont gegoten 
 
Bediening van de Heilige Doop  
aan Bowie Martha Maria Holwerda 
(geboren op 7 september 2020) 
 

De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars 
 
Belofte van de doopouders 
Beloven jullie Bowie, die aan jullie is toevertrouwd,  
met liefde en zorg te omringen?  
Beloven jullie haar op te voeden 
in de geest van het evangelie van Jezus Christus  
en haar in liefde trouw te blijven welke weg zij  
in de toekomst ook zal gaan?  

Beloven jullie zo elkaar en je kinderen  
aan God op te dragen? 
 
Belofte van de gemeente (staande) 
Wilt u om deze ouders 
en hun kinderen heen gaan staan; 
samen met hen Gods naam belijden, 
en zó gemeente zijn, 
dat ook deze kinderen 
gaandeweg en spelenderwijs kunnen groeien 
in geloof, in hoop en in liefde? 
Wat is daarop uw antwoord? 
Ja, van harte. 
 
Zang: Lied 61 (Hemelhoog, ‘De Here zegent jou’) 
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De Here zegent u en Hij beschermt u. 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 

(we gaan weer zitten) 

 
Een gedicht: ‘Ik wens je’, gelezen door Nienke van Soest 
 
Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan. 
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan. 
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn, 
maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn. 
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed, 
dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet. 
Ik wens je een liefdevol hart toe, dat mensen bemint, 
Maar vooral Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind ! 
 
Overhandiging van de doopkaart 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collectedoelen 
Slotzang: lied 416 vers 1 en 2 – Ga met God en Hij zal met je zijn   
Zegenbede, beantwoord met 

 


