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Van harte welkom in de kerk, en fijn als u deze dienst thuis meeviert. 
 
Een bijzondere dienst waarin Björn van der Veen en Desiréé van der 
Veen-Nieuwenhuis beiden belijdenis van hun geloof zullen afleggen, en 
waarin Björn ook de doop zal ontvangen. 
 
In de dienst lezen we vandaag uit het Evangelie volgens Marcus 4: 26-
32, over dat wat God voor ogen heeft, zijn Koninkrijk. Die komst wordt 
door Jezus vergeleken met het zaad van de mosterdplant, het kleinste 
van alle zaden, maar dat uitgroeit tot een boom waarin zelfs de vogels 
nestelen.  
We hopen op een feestelijke dienst met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Huib Jongenburger 
diaken: Marieke Klein 
lector: Dick Davelaar 

kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 
beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Orgelspel: Voluntary, John Stanley 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen 'Laat komen Heer, uw rijk' (Lied 756) 
- Orgelspel 

Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 
o. Heer, wij staan hier voor U, 

met ons geloof en onze twijfel, 
met onze kracht en onze zwakheid, 
met onze vreugde en ons verdriet. 

g. HEER, BEHOED ONS,  
KEER ONS NAAR U TOE 
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN. 

 
Lied/Psalm 100: 1, 2, 4.   Juich Gode toe, bazuin en zing.  
 

 
 
2. Roep uit met blijdschap: “God is Hij./ Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt /  en als beminden weidt en voedt.’ 
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4. Want God is overstelpend goed,  
 die ons in vrede wonen doet. 
 Zijn goedheid is als morgendauw;  
  elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Vredegroet 
v.  De vrede van de Heer is met u 
g.  OOK MET U IS DE HEER. 

Wij gaan zitten 
Smeekgebed, Kyrië en Gloria  
v.  …. daarom bidden wij:  
g.  we zingen Lied 301j 

 
 
Aansluitend zingen wij Gloria:  Lied 304: 1, 2, 3    Zing van de Vader 
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2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. ……zo bidden wij allen 
g.        we zingen :Lied 335 

 
 
Schriftlezing: Evangelie naar Marcus 4: 26-32 
 

26Jezus zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad 
uitstrooit op de aarde: 27hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl 
het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28De aarde brengt  
uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan 
in de aar. 29Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, 
omdat het tijd is voor de oogst.’ 30En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het 
koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het 
voorstellen? 31Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van 
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alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32Maar als het na het 
zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote 
takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied  923: 1, 2, 3.  Wil je wel geloven dat het groeien gaat 

 

 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
 maar het zal een wonder boven wonder zijn 
 als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
 dan gebeuren wond’ren 
 om je heen. 
 
 
3.  Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
 als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
 Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
 groeit de liefde uit 
 boven de haat. 
 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 

Orgelspel   
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Lied 756: 1, 2, 4     Laat komen, Heer, uw rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Waar blijft het overlang 
 beloofde land van God, 
 waar liefd’ en lofgezang 
 verdrijven leed en dood? 
 
4. Zal ooit een dag bestaan 
 dat oorlog, haat en nijd 
 voorgoed zijn weggedaan, 
 in deze wereldtijd? 
 

BELIJDENIS en DOOP 
Inleidende woorden 
 
In de Schrift horen we dat onze Heer Jezus Christus zich heeft laten 
dopen om te delen in ons leven en zelfs in onze dood. 
Hij die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, heeft 
vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven: 
 ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen 
  Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
   en leer hen alles wat ik jullie opgedragen heb. 
  En houdt dit voor ogen:  ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 

voltooiing van deze wereld.’ 
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Presentatie 
v.:   Björn wat verlang je? 
Björn:  Dat ik gedoopt word. 
 
Doopgebed 
 
Belijdenis: afwending en toewending 
v.: Björn, jij die vandaag de doop wilt ontvangen, 
 en daarom je geloof hier belijdt, 
 en jij, Desiréé, die al eerder bent gedoopt  
 en nu belijdenis van je geloof aflegt, 
 en wij allen, nu wij hier en nu onze doop gedenken: 
 
 Ik vraag aan jullie en aan ons allen: 
  Wil  je je afwenden van alle kwaad,   
  van alles wat Gods wil weerstaat? 
  En wil je je toewenden naar Christus   
  en naar zijn Rijk dat komt? 
g.    JA, DAT WIL IK 
 
v.:     En ik vraag ons allen: 
     Geloof je in God de Vader, 
         van wie wij zeggen dat Hij onze Schepper, de Bron van leven is,  
         onze Beschermer en Bevrijder? 
         Geloof je in Jezus Christus, zijn Zoon, 
         die de weg ging van kruis en opstanding? 
         Geloof je in de heilige Geest, 
         die ons leven vernieuwt, en ons steeds in een ander,  
          nieuw licht zet? 
g.      JA, IK GELOOF. 
 
Gebed 
 
Doop 
v. Björn, ik doop je in de naam van de Vader 
 en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
 
De voorganger tekent een kruis op het voorhoofd van de dopeling 
v. Je bent een kind van God, 
 getekend + met het kruis van Christus. 
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Zegening van Björn en Desiréé 
v. Wees gezegend met de gave van de heilige Geest. 
 
Overhandiging van de doop-, en belijdeniskaars 
v. Ontvang het licht van Christus. 
 
Geloften 
v. Björn, jij hebt belijdenis van je geloof afgelegd 
 en je bent gedoopt, 
 Desiréé jij hebt ook je geloof beleden, 
 om samen met ons Jezus Christus te volgen 
 en met heel de kerk te zoeken hoe Hij de weg is,  
 de waarheid en het leven. 
 
 Aan jullie vragen we ook: 
 wil je elk dan je aandeel hebben in de gemeenschap  
 die bij elkaar komt rond de Schriften en de Tafel 
 met  liederen en gebeden, 
 en wil je elk je ontfermen over ieder mens die God tot je zendt? 
 Wat is daarop je antwoord, Björn? 
 Wat is daarop je antwoord, Desiréé? 
Desiréé en Björn:   Ja, dat wil ik. 
 
Verwelkoming 
 
v. Jullie zeggen we toe,  
 dat we jullie willen dragen in onze gebeden 
 en met jullie willen gaan de weg van het Koninkrijk. 
g. WELKOM, BJÖRN EN DESIRËË, 
 KINDEREN VAN GOD, 
 WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 
 WELKOM IN ONS MIDDEN. 
 
 
We zingen het Lied 117d  (3 keer)        “Laudate omnes gentes”  
 
(“Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer, en looft God altijd weer.”)  
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Overhandiging van de doop- en belijdeniskaarten 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader (gezamenlijk) 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd;   
uw Koninkrijk kome,  
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze, 
want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
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Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan worden 
toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 1e  collecte voor ¼ : 
diaconie, 2e  collecte voor ¼ : kerk en 3e collecte ½ : Werelddiakonaat 
/Ghana.  
 

Bij de 3e collecte: Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een 
overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen 
een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel 
bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en 
moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, 
kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk 
alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen 
aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op 
werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert 
bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer mee voor de kerk in 
Ghana! 
 

Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 
De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje op een tafel waar u uw gift voor alle drie de bestemmingen kunt 
geven.  
 
Orgelspel:  Adagio uit Voluntary IV, William Russell 

  Wij gaan staan 
Slotlied 416: 1, 2, 3, 4.    Ga met God en Hij zal met je zijn 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 Bij gevaar, in bange tijd, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
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. 
 
 

UITZENDING EN ZEGEN 
Uitzending 
 
Zegen 
v.     ………..     
g.     AMEN.    (gesproken) 
 

   
We gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren. 

 
Orgelspel: Larghetto uit Voluntary I, John Bennett 
 
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de kosters hoe wij de kerk 
weer verlaten. 
En na de dienst is er de mogelijkheid om buiten koffie te drinken (alleen 
bij mooi weer).  
Daar kunt u Björn en Desiréé feliciteren. Let s.v.p. op de 1½ meter. Ook 
op afstand komen de felicitaties over! 
 


