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     DIENST OP ZONDAG 22 mei  in de Goede Herderkerk om 10.00 uur 
waarin worden gedoopt 

 
 

Fien Dambrink 

en 

Anne-Sophie Joanne Voshart 
 
 

Thema: ‘Ik heb iets voor jou’ 
 
             Voorganger: Ds.Theo van ‘t Hof  

Begeleiding: Combo 
              Lector  :  Kris Dambrink 
Muziek 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom en afkondigingen 

 
Aanvangslied: 216: 1, 2 (‘Dit is een morgen’) 
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   
            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. 
 

VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 
 

Gedicht ‘Gedoopt’ 
 

Delen van enkele gedachten over de doop 
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Doopgebed dat wordt zingend afgesloten met lied 418: 1 (‘God schenk ons de kracht’) 
1 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Zingen: Geroepen om te zingen, nr 79: 1 en 2 (‘Verbonden met vader en moeder’) 
 
  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 een 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, 
  maar je krijgt er een bij op dit feest 
  want jij wordt gedoopt in 
  de naam van de Vader, de Zoon 
  en de heilige Geest. 

Binnendragen van HET DOOPWATER  
 

Water gieten in de doopvont  
 
Doopouders (en kinderen) gaan om het doopvont staan 
 

Zingen uit ‘Geroepen om te zingen, nr 79: 3 en 4 (‘Je bent een begrip aan het worden’) 
 
  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 nu tesaam. 
   refrein 
  Je hebt al een naam, 
  maar je krijgt er een bij op dit feest 
  want jij wordt gedoopt in 
  de naan van de Vader, de Zoon 
  en de Heilige Geest. 

 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, 
  maar je krijgt er een bij op dit feest 
  want jij wordt gedoopt in 
  de naam van de Vader, de Zoon 
  en de Heilige Geest. 

   
Doopvragen 
 
Doopbediening 
 
 
 
 
 
 



 

             3 

 
Zingen: Lied 221: 1, 2 (‘Zo vriendelijk en veilig’) 
 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn 
vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen 

 
Opplakken van de doopnamen op de doop-rol 
 
Overhandiging van de doopkaarsen en de doopkaarten 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 
 
Aansteken van de Bijbelkaars   
 
Lezing: Johannes 14: 23-29 
 
Overdenking 
 
Instrumentaal (Combo) 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
Gebeden  
    -voorbeden  
 
Slotlied: lied 416: 1 en 2 (‘Ga met God).  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zij

 

Zegenbede, die wordt beaamd met het 4de couplet 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
 
 


