
Orde van Dienst 

 

Voorganger: Ds. Coby de Haan 

Orgel/Piano Adri Okker 

Datum:  1 maart 2020  
Eerste zondag 40-dagentijd 

  
Doopdienst 

 
Dopelingen: Tijn van Essen  en Jack Veenendaal 

 
 

- VOORBEREIDING - 
Welkom  
Moment van stilte en bezinning 
    gemeente gaat staan  
Zingen: Lof zij de Heer lied 868: 1 ,3 en 5 
Woorden van groet en bemoediging: 
V:    De vrede van God is met u, met jou 
A:    ZIJN  VREDE IS MET ONS 
V:    Richten wij ons op de bron van leven: 
A:    NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS VERTROUWEN! 
V:    Vragen wij om Gods nabijheid: 
A:    WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN! 
    gemeente gaat zitten 
 
Aansteken van de kaarsen door het zondagskind Anoek van der Pest 
 

Mozes loopt als herder 
Ver weg in de woestijn 
In een struik ziet hij een vuur 
Wat zou dat kunnen zijn? 

 
Zingen: Psalm 105 : 5 ( Oude Berijming) 
 

- BEDIENING VAN DE DOOP - 
Inleidend woord over de doop 
  
Voorganger:   In aanwezigheid van de gemeente vragen wij: 

Jarno en Reini van Essen, Maik en Lionne Veenendaal 
verlangen jullie dat Tijn en Jack gedoopt worden in de Naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 

Ouders:         Ja, dat verlangen wij. 
Doopgebed 



 
De dopelingen en het doopwater worden binnengebracht   
 
Muziek :  De doop Sela ( https://youtu.be/j-OdtroB4H8 ) 
 
Doopbeloften: 
Voorganger: 
Geloven jullie in de onvoorwaardelijke liefde en trouw van God voor je kind, 
waarvan de doop getuigt? 
Beloven jullie je kind, dat aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te 
omringen? 
Beloven jullie het op te voeden naar het evangelie van Jezus Christus ? 
En beloven jullie je kind in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst 
ook zal gaan? 
Beloven jullie elkaar en je kinderen aan God op te dragen? 
 
Antwoord ouders: Ja, dat beloven wij 
 
Zingen: Verbonden met vader en moeder lied 79 uit  de bundel Geroepen om 
te zingen 
 
Alle kinderen mogen naar voren komen.  
Zingen: Jezus is de goede herder , van Elly en Rikkert  
 

Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

 
Doop van Tijn en Jack Kaj  
 
Zingen: Lied 363 Dat ’s Heeren zegen op u daal 
 
gemeente gaat staan 
  

https://youtu.be/j-OdtroB4H8


 
Vraag aan de gemeente: 
Belooft u deze kinderen in liefde te ontvangen in uw midden, hen te dragen in 
uw gebeden? Wilt u hen helpen groeien in geloof en Jezus na te volgen? 
Antwoord: Ja dat beloven wij. 
Zingen: Welkom, lied 236 uit Zingend gezegend van Andre Troost vers 1 
( melodie “Door de nacht van strijd en zorgen” lied 801 Liedboek) 
( iedereen gaat zitten, kinderen blijven voor in de kerk zitten) 
 
Gedicht “ Hemels lief “ 
  

In het water van de doop 
Kus Ik liefdevol jouw hoofd 

Geef Ik jou het teken 
Van wat Ik heb beloofd 

 
In het water van de doop 
Noem Ik jou bij je naam 

Strek Ik Mijn handen 
Naar je uit, om samen 

Jouw levensweg te gaan 
 

In het water van de doop 
Neem Ik het initiatief 

Want jij, Mijn kind 
Ik heb jou 

Hemels lief 
 
 
Overhandigen en ontsteken van de doopkaarsen  
Overhandigen doopkaarten  
Doopouders hangen doophartjes op in de herdenkingsplek  
 

-DIENST VAN HET WOORD- 
 

Moment met de kinderen: 40- dagentijd project: Teken van leven 
Thema van de zondag: visitekaartje  
We zingen het projectlied van de 40-dagentijd 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 O Here God kom mij bevrijden 
Bijbellezing: Exodus 3: 1-18  
 
Preek: Ik zal er zijn 



 
Zingen: lied 934: 1, 2, en 3 Ik ben voor jou een nieuwe naam  
 

- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
 
Mededelingen 
Inzameling van de gaven: 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie (zie de mededeling in de zondagsbrief) 
De tweede collecte is voor de kerk 
 
Orgelspel:  “k Wil U o God mijn dank betalen 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst. Aandacht voor wat de kinderen 
hebben gedaan/gemaakt. 
 
Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebed van het Onze Vader 
 

-AFSLUITING EN ZEGEN- 
 
Lied 416  Ga met God vers 1, 2, 3 en 4 
Zegen , afgesloten met acclamatie 431b Amen 
 
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren. 
 
Ook is iedereen welkom in ‘Het Trefpunt’ om na te praten met koffie, thee of 
limonade.  
Denkt u om het offerblok, voor de wijkkosten, bij de uitgang   
 
 
Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
 
Ouderling van dienst  Theo Scheffer  
Diaken van dienst  Alina Keijman 
Overige ambtsdragers:   Willemien Meijnen en Wil de Doelder  
Lector     Annette Schot   
Zondagskind    Anoek van de Pest   
Kosters    Gerrit Hagelstein en Rienk van der Meulen 
Beamteam   Kees Budding en Adri Cardol   
Teens Together   Jorine Veenhof en Hans Nijhuis 
Kindernevendienst   Jorine van den Brink en Jolanda van de Pest 
Kinderoppas   Irene Rou en Eline van der Meer   
Gastvrouw   Lida van den Berg   
Orde van Dienst  George Kraan  


