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Orde voor de viering  

op zondag 1 november 2020 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

Doopdienst 

Gedoopt wordt: LYVIA  van HEMEL 

Thema: ‘Bij God in de hemel’ 

 

Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 
Organist: Geert Meendering 

Lector: Marjanne Visscher 

 
Voorspel van lied 216 (‘Dit is de morgen’) 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Woord van welkom en afkondigingen 

 

Aanvangslied: ‘You raise me up’ 
https://www.youtube.com/watch?v=9bxc9hbwkkw 

 
Bemoediging: Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer   

            DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 
 

VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 

Gedicht  

 

Delen van enkele gedachten over de doop 
 

Luisteren naar: ‘God kent jou’ 
https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s 

 
Binnendragen van HET DOOPWATER door Xuan 

 
Water gieten in de doopvont  

 

Doopouders gaan om het doopvont staan 
  

Doopvragen: 
Geloven jullie in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en willen jullie 

dat Lyvia in Zijn naam wordt gedoopt? 
Ontvangen jullie haar als een uniek geschenk van God: aan jullie toever-

trouwd om goed voor te zorgen? 
Beloven jullie haar in woorden en daden voor te gaan op de weg die Jezus 

Christus ons gewezen heeft? 

https://www.youtube.com/watch?v=9bxc9hbwkkw
https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s
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Doopbediening 

 

Luisteren naar: 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. 
 

Opschrijven van de doopnaam op de dooprol 
Overhandiging van de doopkaars en de doopkaart. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 

 
Aansteken van de Bijbelkaars 

 

Lezing: Matt 5: 1- 12 
 

Overdenking 

 

Luisteren naar lied 838: 1, 2 (‘O grote God die liefde zijt’) 

1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 
 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden  
    -voorbeden  

 
Slotlied lied 763: 1, 2, 4 (‘Zij zullen de wereld bewonen’) 

1 Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand, 

de mensen van nacht en nevel 

brengt Hij naar het heilige land. 
 

2 Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 

want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 

 
4 De hemel roept uit Halleluja, 

de aarde brengt leven tot stand, 
de bergen bezwijken van vreugde, 

de wereld wordt vaderland. 
 

 

Zegenbede (staande), die wordt beaamd met een muzikaal driemaal     

 ‘amen’ 

 

Bij verlaten van de kerk kan worden geluisterd naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=bbe6FEXiR90&list=RDbbe6FEXiR90&start_radio=1 

https://www.youtube.com/watch?v=bbe6FEXiR90&list=RDbbe6FEXiR90&start_radio=1

