
PROTESTANTSE GEMEENTE
DOETINCHEM

Viering 18 oktober 2020
Aanvangstijd: 10:00 uur

Vandaag wordt gedoopt:
Fleur Geurtsen

De liturgische kleur deze zondag is groen:
de kleur van de schepping, het leven en de hoop

In deze dienst:
voorganger: ds. Ina Veldhuizen

organist: Teun v/d Steeg
m.m.v.: Gert Lotterman en Ettie de Mos
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WE BEREIDEN ONS VOOR

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: NLB 283: 1 en 5

Stilte

Groet

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
In de gemeenschap van de Heilige Geest.

Gemeente: Amen

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende,
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen

Gebed, gebed om Gods betrokkenheid bij onze wereld en 
opening van de Schriften

Glorialied: NLB 103e (chant 2x)

We gaan zitten

DE BIJBEL GAAT OPEN

In het midden van de gemeente

We zingen: NLB 568a
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De kinderen gaan naar de nevendienst

We lezen: Efeze 3: 14 – 21

We zingen: NLB 377: 1, 2, 3, 4 en 6

Overweging

We belijden ons geloof met het zingen van: Ik geloof in God de 
Vader (tekst Mirjam Sloots, melodie Wat de toekomst brengen moge)

2. Ik geloof in Jezus Christus, 
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen hij droeg het menselijk lot.



-4-

Hij leerde ons dienstbaar leven
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet 
tegen want verzoening was zijn.

3. Ik geloof de Geest die heilig,
als een vuurgloed ons verwarmt. 
Die ons troost en steeds bemoedigt 
als het leven ons verlamd.
Gods Geest wil ons inspireren,
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden
die gemeenschap samenbindt.

DOOPVIERING

Onder het zingen van NLB 357:1,2 wordt de dopeling binnenge-
dragen. Andere kinderen komen achter hen aan. 

Waarom dopen we?

Presentatie

Vraag aan de doopouders:
Verlangen jullie je geloof en vertrouwen te stellen in God, bron van
alle leven, in Christus Jezus, zijn menselijke openbaring en in de 
heilige Geest, die ons zo wil inspireren, dat we de Naam van God 
leren verstaan en de weg van Jezus weten te volgen?
Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt en het daarmee wordt 
opgenomen in de gemeente van Christus?

Antwoord:

Vraag aan de doopouders:
Welke naam hebben jullie je kind gegeven, waarmee het zich ge-
kend mag weten bij God en de mensen en waarmee het gedoopt 
zal worden?

Antwoord:
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Doop motivatie

We zingen: Verbonden met vader en moeder: 1 en 2

Refrein

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.

Doopgebed

Verbonden met Vader en moeder

Copyright © 2013 <Gerdien>
All Rights Reserved

1 Ver bon- den- met va der- en moe der,-
 
           

na tuur- lijk- het meest met die twee
 
         

maar ook met de an der- e- men sen-
 
          

vier jij hier dit feest met ons mee.
 
         

Verbonden met Vader en moeder

Copyright © 2013 <Gerdien>
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Je hebt al een naam, maar je
 
       

krijgt er een bij op dit
 
      

feest want jij
 
    

wordt ge doopt- in de naam van de Va der,- de
 
           

Zoon en de Hei li- ge- Geest
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Doop en handoplegging

Zalving

Aansteken van de doopkaarsen aan de
Paaskaars

Geloften van de doopouders
Beloven jullie je kind,  dagelijks met liefde te
omringen, 
betrouwbaar en oprecht te zijn tegenover hem 
en hem op te voeden in het christelijk geloof, 
met bijbelverhalen, dagelijkse rituelen die bij het geloof passen 
en hem vertrouwd te maken met de kerk, 
als een geloofsgemeenschap waar ze terecht kan, 
om vreugde, verdriet en vragen te delen, 
zodat hij later een basis heeft om zijn eigen geloof te ontwikkelen?

Antwoord: 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: Verbonden met vader en moeder: 4

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 één bij op dit feest 
want jij bent gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

BELOFTE en VERWELKOMING 
Gemeente van Jezus Christus,
Wij zijn met elkaar verbonden door het geloof in God, geïnspireerd
door de Heilige Geest proberen wij Jezus na te volgen op de weg 
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van liefde voor God en ieder medemens. Wilt u Fleur opnemen in 
ons midden, vreugde en vragen met haar delen en haar dragen 
met uw liefde en uw geloof? Wilt u de weg met haar gaan en el-
kaar steeds rekenschap geven van de hoop die in ons is? Wat is 
daarop uw antwoord: 

Antwoord: Ja, dat willen wij. 

Gemeente, draag haar die gedoopt is met uw liefde en uw geloof 
en ga met haar de weg van het geloof. 

Allen: Welkom, kind van God, 
Welkom in de kerk van Christus
Wereldwijd en in ons midden.  

We zingen: Jij godsgeschenk en groot geheim: 1, 2 en 3
(Melodie NLB 381, Het nieuwe daglicht staat ons borg)

1. Jij godsgeschenk en groot geheim, 
geboren uit het samenzijn 
van liefde en van levensloop,
getekend ben jij met de doop.

2. Jouw naam wordt in een ademtocht, 
genoemd met Hem, die mensen zocht, 
om in het land van lach en pijn 
getuige van zijn licht te zijn.

3. Jij mag gaan leven uit zijn kracht, 
een nieuw naam, jouw toebedacht: 
wees kind van God en mensenkind, 
de hemel is met jou bevriend.

We gaan zitten

WE ANTWOORDEN

Mededelingen

Collecte
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Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de collectes 
en voorbeden aan te dragen via Menti.

Als je bij www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze 
code wordt getoond terwijl er muziek klinkt. De dank- en voorbede wor-
den meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je ei-
gen naam. In de kerkzaal kun je ook je vinger opsteken om iets voor de 
gebeden aan te dragen.

Dankgebed – voorbeden – stil gebed

Onze Vader
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.

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan

We zingen: Ik zal er zijn: 1 t/m 4

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

http://www.menti.com/
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In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Zegen

Voorganger: …

Gemeente zingt: Ik zal er zijn: 5

5. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
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