
 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

DOETINCHEM 
 
 

 
 
 
 

Doopviering 21 november 2021 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 
 

Vandaag worden gedoopt: 
Damian Bentley, Jamie Jessy en Bram Thijs 

 
 
 
 

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

de hoop  
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Wijke Greydanus 

organist: Teun van de Steeg 
m.m.v. de Wingerdcantorij 

 



-2- 

 
 

WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
Iedereen gaat, indien mogelijk, staan 

 
Zingen: NLB 223: cantorij 1 en 3, allen 2 en 4 
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, de Heer, 
Gemeente: Amen 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft 
   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed 
Voorganger: Goede God, Bron van alle leven 
 elk mensenkind is kostbaar in Uw ogen. 
Gemeente: zie ons hier staan, bijeen in Uw naam, 
Voorganger: laat ons schuilen in Uw liefde, 
Gemeente: en groeien in Uw licht. Amen 
 
Zingen: NLB 146a: 1 en 3 
 

Iedereen gaat zitten 
 
Inleiding 
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We bidden om God’s betrokkenheid bij de wereld 
 
Glorialied: NLB 308a: 1x cantorij, 2x allen 
 

 
DE BIJBEL GAAT OPEN 

 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lezen: Mattheus 22: 34 - 46 
 
Zingen: NLB 790 
 
 
Overweging  
 
Zingen door de cantorij: Wie gaf de regenboog zijn kleuren  
 
Wie gaf de regenboog zijn kleu-
ren?  
Wie deed in zee het zout erbij?  
Wie deed de kou in elke sneeuw-
vlok?  
Wie maakte jou en mij?  
Wie gaf de kameel zijn bulten?  
Wie gaf de giraf zijn nek?  
Wie gaf de ezel lange oren?  
Wie gaf de eend zijn bek? 
Wie maakte mier en pier en stier?  
Wie de leeuw, de meeuw, de 
spreeuw?  
Wie maakte pad en rat en kat?  
Wie heeft dat gemaakt?  
 

Wie heeft het zonlicht goud ge-
schilderd?  
Wie gaf de stralen aan de ster?  
Wie deed het zilver in het maan-
licht?  
Wie maakte Jupiter?  
Wie deed de boom in de kastanje?  
Wie maakte rozengeur zo fijn?  
Wie leerde honigbijen dansen?  
Kan dat toeval zijn?  
Wie maakte boom en bast en 
blad?  
Wie maakte water, wolken, wind?  
Wie maakte rots en zand en 
grind?  
God heeft dat gemaakt 
 



DOOPVIERING 
 
 
Presentatie en motivatie 
 
Bij de doop  
Voorganger: 
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 wil-
len zien. Ze zijn kinderen van God, geschapen voor vrijheid en 
liefde om eigen wegen te gaan, 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 
Voorganger:  
Eeuwige God, wij zegenen U, omdat U Noach uit de watervloed 
hebt verlost, Israël uit de Schelfzee hebt bevrijd en Jezus uit de 
Jordaan hebt opgewekt.  
Wil ook ons, bidden wij, zó aan het licht brengen uit het water van 
de dood om op te staan tot leven waarin U welbehagen hebt.  
Stort over Damian Bentley, Jamie Jessy Bram Thijs, die in dit wa-
ter gedoopt gaan worden uw heilige Geest uit, die zweeft boven de 
wateren, – de duif van de Jordaan – opdat in hen de gezindheid 
groeit van Jezus Christus, onze Heer.  
 
Allen:  AMEN. 
 

Iedereen gaat, indien mogelijk, staan 
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Belijdenis: afwending en toewending 
Voorganger: Hugo en Rachel en Jurgen en Alida  

en u allen, hier samengekomen rond de doopvont om 
getuigen te worden van de doop van Jamie Jessy,  
Damian Bentley en Bram Thijs, en uw eigen doop te  
gedenken, vraag ik: Wilt u zich afwenden van alle 
kwaad, van alles wat Gods wil weerstaat?  

Allen:  Ja, dat wil ik.  
 
Voorganger: Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Ver-

losser?  
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze  
gekruisigde en opgestane Heer?  
Gelooft u in de heilige Geest, die ons leven ver-
nieuwt?  

Allen:  Ja, ik geloof.  
 
Zingen door de cantorij: NLB 358  
 

Iedereen gaat zitten 
 
Doopwater 
De kinderen van de nevendienst gieten het water in het doopvont 
 
Doop en handoplegging 
 
Gebed om zegen 
 
Aansteken van de doopkaarsen 
 
Zingen: NLB 354: 4 en 5 
 
Geloften 
 

Iedereen gaat, indien mogelijk, staan 
 

Verwelkoming door de gemeente 
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Voorganger: Gemeente, draag Damian Bentley, Jamie Jessy 
en Bram Thijs, die gedoopt zijn, in uw gebeden 
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.  

 
Allen:   Welkom, kinderen van God,  

welkom in deze wereld,  
welkom in ons midden.  
Welkom in de kerk van Christus.  

 
Iedereen gaat zitten 

 
 
Zingen: NLB 359: cantorij 1, allen 2 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte 
Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de col-
lectes 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 worden meege-
nomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. Als je wilt 
dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je eigen naam 

 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 
 

 
Iedereen gaat, indien mogelijk, staan 

 
Zingen: NLB 416 
 
 
Zegen 
 
 


