
   

         

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
31 oktober 2021 
doop van Siem Jonathan Bronswijk 
                       
voorganger: ds Iemke Epema 
lector: Hans Bronswijk 
organist: Leo van den Boomgaard 
piano: Joke van der Zee 
 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Inleidende muziek 
              
Woord van welkom 
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De kaarsen worden aangestoken door Hanna Veenhof 
 
Intochtslied  (allen gaan staan) Lied 218 vs 1,2 en 3  
 
Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v: God, kracht en levensbron 
a: DANK U VOOR DEZE DAG 
v: Maak ons open voor alles wat van U komt 
a: DOE ONS GAAN OP UW WEG 
AMEN 
 
Zingen (daarna gaan allen zitten)  Lied 218 vs 4 en 5  
        
 
DIENST VAN DE SCHRIFT 
 
Groet v: De Heer zal bij u zijn 
          a: DE HEER ZAL U BEWAREN                 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Met de kinderen 
 
Lezing:  Marcus 12 vs 18 t/m 27 
 
Zingen: Lied 333 1x vrouwen, 1x mannen, 1x allen 
 
Overdenking 
 
Muzikale meditatie Woord dat ruimte schept, Lied 330,  
                            bewerking Antoine Oomen 
 
Zingen Lied 513   
 
DIENST VAN DE DOOP 
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De dopeling en de kinderen komen binnen onder het zingen van 
Lied 359 
 
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 zijn naam geschreven worden  
    in de palm van Gods hand  
 
Gedicht door Lisanne 
 
 
Als de wereld te groot is 
 
En je handjes te klein 

Als de berg te hoog is 

Dan zal ik er zijn 

 

Als je bang bent voor monsters 

Voor ziek-zijn, voor pijn 

Roep me dan bij je 

Dan zal ik er zijn 

 

Als de vragen gaan spoken 

Razend als een trein 

Je het niet kunt begrijpen 

Dan zal ik er zijn 
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Als het allemaal veel is 

En je lach is maar schijn 

Kom dan bij mij huilen 

Dan zal ik er zijn 

 

Neem maar de tijd om te groeien 

Te stralen 

Om tijdens het ontdekken  

soms te verdwalen 

 

Te beleven, verwonderen 

Met jouw blik en hart open 

En weet dat wij altijd 

Met jou mee zullen lopen 

 
 
Belijdenis van het geloof (allen gaan staan) Lied 340b 
 
Doopgebed 
 
Zingen:  Lied 354 vs 1,2 en 3 
 
Doop 
 
Zingen Lied 354 vs 4 en 5 
 
Overhandigen van de doopkaars 
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Aanvaarding v: Zo is de naam van jullie kind nu verenigd met de 
naam van de Heer onze God 
 
Willen jullie Siem ontvangen als kind van God 
en je door zijn aanwezigheid in jullie huis laten sterken in je geloof? 
En willen jullie hem voorgaan op de weg die Jezus ons gebaand 
heeft? Wat is daarop jullie antwoord?  
 
Verwelkoming (allen gaan staan) 
 
v: Gemeente van Christus 
   draag hem die gedoopt is in jullie gebeden 
   en ga met hem de weg van het Koninkrijk 
a: WELKOM, KIND VAN GOD 
    WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS 
    WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN    
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Aandachtsboek 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied  (allen gaan staan): Lied 416 vs 1 en 2 
 
Zegen: v:….        
            a: AMEN 
 
Om mee naar huis te gaan: Ik wens jou  
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Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 


