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Orde voor de viering  
op zondag 20 oktober 2019 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

 
Doopdienst 

Noah Peter Johann Stoppelenburg 

Florian Gerrit Cornelis van Zandwijk 
Hugo Corné Kluiver 

 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof  
Kind v/d zondag: Senna Klaassens  

Organist: Caroline van der Laan 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Woord van welkom en afkondigingen 

Aanvangslied: Lied 216: 1, 2  (gemeente gaat staan) 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

Bemoediging: Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer   
      GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 
Zingen: Lied 216: 3 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Groet: Vg: De Heer is met u 
   GM  OOK MET U ZIJ DE HEER 

(gemeente gaat zitten) 
 

VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 

Gedicht: ‘Kindje dat het water voelt, weer je dat God jou bedoelt’ (Hugo) 

 
Binnendragen van de drie dopelingen en ondertussen wordt gezongen: “Kind wij 

dragen jou op handen’ (=Evang Liedb.nr 280) 
1 Kind, wij dragen je op handen 

naar het water van de bron 
Want jouw leven mag niet stranden 
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niet vergaan in het waarom. 
 Refrein: 

 Door het water vroeg of later 

 Kom je dichtbij het geheim 
In de hoge hemel staat er 

Dat je kind van ’t licht mag zijn 
 

2 Als jouw naam wordt uitgesproken 
 Over duister water heen 

Is jouw eenzaamheid doorbroken 
Ben je hier niet meer alleen 

Refrein 
 

3 Water, water, laat het stromen 
Teken en herinnering 

Van een eeuwig heimwee dromen 
Van een altijd nieuw begin 

Refrein 

 
4 Opgenomen en verbonden 

Met de Naam die vrede is 
Gaat jouw leven niet ten onder 

En het wordt niet uitgewist 
 Refrein.   

 
Delen van enkele gedachten over de doop 

 
Zingen uit: ‘Geroepen om te zingen’, nr 79: 1, 2, 4  

1  Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee, 

maar ook met de andere mensen 
vier jij hier dit feest met ons mee. 

Refrein: Je hebt al een naam 

maar je krijgt er één bij op dit feest 
want jij wordt gedoopt in de naam 

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

2  Je bent al een tijdje bij de mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd 

en dus is het tijd om te vieren, 
dat God die je kent van je houdt. 

Refrein: Je hebt al een naam…… 
 

3 Je bent een begrip aan het worden 
Steeds meer mensen noemen je naam 

Ook God begint jouw naam te roepen 
En dus zijn wij hier tezaam 

Refrein: Je hebt al een naam……. 
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4  Nu mag je gaan leven met mensen  
verbonden in liefde en trouw 

Omdat zij vandaag bij dit dopen  

Gods Naam legden naast die van jou. 
Refrein: Je hebt al een naam……… 

 
Doopbediening 

 
Doopaanvaarding door de gemeente: 

Vg: Gemeenteleden van Borger, willen jullie alle drie dopelingen helpen 
      groeien in geloof. Willen jullie hen helpen Christus na te volgen? 

      Wat is hierop uw antwoord? 
Gm: JA, DAT WILLEN WIJ. 

 
Zingen: Lied 348: 9  (‘Er is gedoopt’) 

9 Er is gedoopt! 
Wij allen zijn verbonden, 

het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 

de ganse kerk in één geloof. 
 

Overhandiging van de doopkaarsen en de doopkaarten. 
Opschrijven van de doopnamen op de dooprol. 

 

DIENST van het WOORD 

 
De Bijbel gaat open      

 
Kinderen in het midden 

 
We zingen ‘Samen in het licht’ 

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 

 
2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 

Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 
Bij het derde couplet gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

 

Gebed 
 

Lezing: Lucas 18: 15-17 
 

Overdenking 
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Zingen: Evang Liedb, nr 226: ‘Heer, ik kom tot U’ 

1 Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U 
Want, Heer, ik heb ontdekt dat, als ik aan uw voeten ben 

Trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde 
 Refrein: 

 Houd mij vast, laat uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart 

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind 
Gedragen door Uw geest en de kracht van uw liefde 

 
2 Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 

En uw liefde voelen diep in mij 
En Heer, leer mij uw wil zodat ik U steeds dienen kan 

En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde 
 Refrein: 

  Houdt mij vast…. 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Inzameling der gaven.  

 
Gebeden  

    -voorbeden die worden afgesloten met: 

 
 ‘Behoed en bewaar jij ons lieve God’ 

 (bis) 

Slotlied en gezongen zegenbede (staande): 

3 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
en geef geloof en vertrouwen: 

een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. (bis) 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (bis)  

 

4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 

Wil in de woestijn een bron voor ons zijn (bis) 
en zet ons op nieuwe wegen. (bis) 


