
ORDE VAN DIENST 

  
op zondag 4 oktober 2020 

 

waarin Charlotte Johanna Catherine Dreijer 

gedoopt zal worden 

 

Thema:  WAT DROOM IK NOU? 

 

 

organist:   Robert Helder 

pianist:  Joke van der Zee 

lector:  Leanne Kroes 

zangers:   Leanne Kroes, Lies Gerrits, Wouter Geerling en 

Pieter Tjeerd Westra 

voorganger: ds. Hans Tissink 

 



 

OM TE BEGINNEN 

 

Orgelspel    Het koraal Jesu meine Freude van J.G. Walther 

(1684-1780). 

      

Woord van welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Aanvangslied (we blijven zitten): Lied 273: 1 en 3 

 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

 

v: De Heer zij met u 

a: Ook met u zij de Heer 

 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: …..Vernieuw ons leven, o God 

a: OPEN ONS HART VOOR U EN VOOR ELKAAR 

    AMEN 

      

Lied 273: 4 

 

Waar het over gaat  Met de kinderen 

Een verrassing 

Kinderlied (solo)  Ik zal er zijn voor jou (begeleid door de pianist) 

 

Schriftlezing:   Daniël 2: 36-48 door Leanne Kroes 

 
Zingen:   Lied 1001: 1 en 3 
 

Overdenking  
 



Muzikale meditatie: Ontluikend Licht op basis van Clair de Lune -Cl. 

Debussy   
De dopeling wordt binnengedragen 
 
DIENST VAN DE DOOP 
 
Presentatie 
 
v: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt? 
o: JA, DAT VERLANGEN WIJ! 
v: Met welke naam zal jullie kind gedoopt worden? 
o: ………. 
v: Moge deze namen geschreven worden 
    in de palm van Gods hand. 
 
Doopgebed  
Gedicht door de ouders 
 

Hier staan we dan met ons kind bij het doopvont, 

Hij sluit in deze doopdienst met onze dochter een verbond. 

 

We hebben dit kind van de Here gekregen, 

en zijn dankbaar voor dit nieuwe leven. 

 

Heer, leer ons dicht bij U te leven, 

dat wij het Woord aan onze dochter doorgeven. 

 

Dat het dan niet bij woorden blijft alleen, 

maar schijn door ons met Uw liefde heen. 

 
Zingen:  Lied 354: 1, 2 en 3, (begeleiding op de piano) 
Vs 1 solo Leanne, vs 2 zanggroep, vs 3 solo Leanne, refrein zanggroep 
 
Doop 
 
Zingen: Lied 354: 4 en 5, vs 4 solo Leanne , vs 5 zanggroep 
 
Aansteken van de doopkaars door de ouderling 
  
Aanvaarding 



 
 v: Zo zijn de namen van jullie kind nu verenigd met de naam van de 
Heer onze God 
Willen jullie Charlotte ontvangen als kind van God 
en je door haar aanwezigheid in jullie huis laten sterken in je geloof? 
En willen jullie haar voorgaan op de weg die Jezus ons gebaand 
heeft? 
Wat is daarop jullie antwoord?  
 
Verwelkoming (allen gaan staan) 
v: Gemeente van Christus 
   draag haar die gedoopt is in jullie gebeden 
   en ga met haar de weg van het Koninkrijk 
a: WELKOM, KIND VAN GOD 
    WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS 
    WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN    
 
Felicitatie 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gedachtenis (wij gaan staan) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Mededelingen (bloemen, collecte) 

Slotlied:   Lied 419 

Zegen (wij gaan staan)  

v: Moge de weg jou tegemoet komen.  

a: moge de wind altijd in je rug blazen  

v: Moge de zon je gezicht warm strelen  

a: moge een zachte regen op je velden vallen.  

v: En moge God jou bewaren in de palm van zijn hand  

a: tot wij elkaar opnieuw ontmoeten, Amen   

 

Orgelspel:   

Preludium en fuga in D groot, gecomponeerd of geplagieerd door J.C. 

Simon (1702-1776)  
 


