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Van harte welkom in deze dienst waarin we de doop van twee 
kinderen mogen vieren!  
De meesten van ons zullen deze viering via de livestream 
meemaken, we hopen dat de blijdschap om de doop ook thuis 
ervaren kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert  

zang: Karin Keijzer, Jan Wassink, Wouter Veldhuizen,  
Wijke Greydanus en Elske te Lindert 

ouderling: Ab Ribbers 
diaken: Bert Oosterloo 

lector: Henny Ebbers 
oppas en kindernevendienst: Coby Kuiperij 

kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 
beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Orgelspel: Praeludium in D, D. Buxtehude 
 

- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
 

- Begroeting  
 

- Aansteken van de kaarsen  
 

- Orgelspel: O Here God, ons liefst verlangen (lied 778) 
 
                Wij gaan staan 
 

o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 

o.  Goede God, Bron van alle leven 
     elk mensenkind is kostbaar in uw ogen. 
g.  ZIE ONS HIER STAAN, BIJEEN IN UW NAAM. 
o.  Laat ons schuilen in uw liefde 
g.  EN GROEIEN IN UW LICHT. 
     AMEN 
 
Lied 280: 1 en 5 (De vreugde voert ons naar dit huis) 
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5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 
Vredegroet 
 

v.  De vrede van de Heer is met u 
g.  OOK MET U IS DE HEER 

      Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
   

v.  …… daarom bidden wij:  
g.  HEER ONTFERM U. 
  
Gloria: Lied 308a (Gloria in excelsis deo) 

 

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v. ……zo bidden wij allen:   
g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN, 
     IN ONS DENKEN 
 IN ONS DOEN 
 IN ONS SPREKEN, 
 IN ONS GELOVEN. 
 AMEN. 
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Schriftlezing: Matteus 22: 34-46 
 

34Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot 
zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35Om hem op de proef 
te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is het 
grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, 
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is 
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee geboden 
zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 
41Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze 
vraag: 42‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ 
‘Van David,’ antwoordden ze. 43Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem 
dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44“De 
Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik 
je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 45Als David hem dus Heer 
noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ 46En niemand was in staat 
hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag 
nog een vraag te stellen. 
 

v. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
 

Lied 790 (Hoog als de hemel de liefde) 
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2 Werelden schept zij, de liefde, 
wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. 
Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

  
3 Dat zij de ander in liefde, 

samen op weg door de tijd, 
ruimte tot groei willen geven, 
thuis voor elkaar kunnen zijn, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
     De kinderen komen binnen. 
 

BEDIENING van de Doop 
 

PRESENTATIE 
 

Bij de doop 
 

v.  Wij dragen onze kinderen op handen. 
     We zijn dankbaar voor het nieuwe leven. 
     Sterke banden van liefde verbinden ons, ouders en kinderen. 
     In de dienst zijn we bij elkaar gekomen om 
     de band met God te benoemen en te vieren. 
     Het zijn niet onze kinderen 
     ze zijn niet ons bezit, 
     gevormd en gemaakt naar ons eigen beeld. 
     Ze hoeven niet te worden 
     wat wij graag van en in hen zouden willen zien. 
     Ze zijn kinderen van God, 
     geschapen voor vrijheid en liefde 
     om eigen wegen te gaan, 
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     te groeien en te ontplooien 
     met vallen en opstaan. 
     In de doop danken we God 
     en brengen wij onze kinderen bij het Levend water, 
     bij de Bron van genade 
     in het verbond van Gods liefde. 
 
DOOPGEBED 
 

v.   …………. van Jezus Christus, onze Heer. 
g.   AMEN.   
 
BELIJDENIS: AFWENDING EN TOEWENDING 
 

v.  Jeanine en Erik, Merel en Frank, en u allen, 
     hier samengekomen rond de doopvont om getuigen te worden van 
     de doop van Thomas Willem en Morris Willem 
     en uw eigen doop te gedenken: 
     Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat Gods wil  
     weerstaat? 
     En wilt u zich toewenden naar Christus en naar zijn Rijk dat  
     komt? 
a.  JA, DAT WIL IK  
 

v.  Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
     Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, 
     onze gekruisigde en opgestane Heer? 
     Gelooft u in de heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
a.  JA, IK GELOOF 
 
Lied 357 (Heer een nieuwgeboren kind) 
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2 Bij de bronnen staan wij stil, 
Jezus geeft voor nu en later 
jou het kostbaar levend water, 
jij mag in zijn woord voortaan 
steeds weer kopje onder gaan. 

  

3 Hoor ons zingen in uw huis, 
lieve God, het kan niet zonder 
want het elven is een wonder, 
zingend voelen wij ons thuis, 
zijn we bij U kind aan huis. 

 
DOOPWATER   
(wordt in de doopvont gegoten door predikant)  
 

DOOP en HANDOPLEGGING 
 

GEBED OM ZEGEN 
Heer, zegen zijn oren, dat hij uw stem mag horen. 
Zegen zijn ogen, dat zij uw licht ontdekken. 
Zegen zijn mond, dat die met heel uw volk uw naam belijdt. 
Zegen zijn handen, dat ze uw gaven ontdekken en niet alleen voor 
zichzelf houden. 
Zegen zijn voeten, dat zij gaan de weg van uw vrede. 
 
AANSTEKEN DOOPKAARS en overhandiging 
 

v.  ”Ontvang het Licht van Christus.”  
 
Lied 354: 4 en 5 (Dat teken is een heilgeheim) 



-9- 

 

 
 
 

 
5 Zo komt jouw leven aan het licht, 

zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
Gods adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 
 

Refrein: 
 
GELOFTEN (door de ouders:) 
 
v.  Zo is de naam van jullie kind verenigd met de Naam van de  
     drie-enige God. 
 

     Beloven jullie je kind, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en  
     zorg te omringen? 
     Beloven jullie hem op te voeden in de geest van het Evangelie  
     van Jezus Christus, en hem in liefde trouw te blijven welke 
     weg hij in de toekomst ook zal gaan? 
     Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen? 
o.  JA, DAT BELOVEN WIJ 



-10- 

 

 
 
 

VERWELKOMING (door de gemeente:)   
                  wij gaan staan 
 

v.  Gemeente, draag Morris Willem en Thomas Willem. 
     die gedoopt zijn, in uw gebeden 
     en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
a.  WELKOM, KINDEREN VAN GOD 
     WELKOM IN DEZE WERELD       
     WELKOM IN ONS MIDDEN 
     WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS 
 
Lied 236 (Uit: Zingende Gezegend) 

 

1. Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij met ons aanbidden 
God die mensen zoekt en vindt. 
 

2. Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij het licht aanbidden 
dat de duisternis verblindt. 

 3. Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij de Naam aanbidden 
die met jouw naam zich verbindt. 
 

4. Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij de Heer aanbidden 
die voltooit wat jij begint. 

      

(na dit lied gaan de doopouders weer zitten) 
Dank en voorbeden  
 

v.  ………. zo bidden wij 
a.  VERVUL ONS MET UW GEEST,  
     GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN 
 

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. 
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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 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1e collecte: diaconie voor ¼, 2e collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: 
Catharinakas voor ½.  Je kunt je gift ook overmaken met de 
GIVTapp. De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar 
staat een mandje waar u uw gift kunt geven. 
 

Orgelspel: Fuga in D, Anonymous 
             We gaan staan 
Slotlied: 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
 
v.  De genade van onze Heer Jezus Christus 
     en de liefde van Goden  
     de gemeenschap van de heilige Geest met u allen 
a.  AMEN. (gesproken) 
            We gaan zitten 
 
 
Orgelspel: Praeludium en Fuga in D, J.C. Simon 
 
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de dienstdoende 
kosters hoe wij de kerkzaal weer gaan verlaten. 
Wilt u daarbij weer uw mondmasker opzetten? 
 
 
 
 
 

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 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. 


