
 

Adventskerk Zwolle Zuid 
DOOPDIENST 
Zondag 20 oktober 2019 9:30 uur 
‘Gaan op een weg van recht’ 
 

 

INTREDE 
Inleidend orgelspel 
Woord van welkom 
 
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied. De 
ambtsdragers en de doopouders komen door het middenpad naar voren. 
Aanvangslied Lied 212: 1, 3 en 4 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
  
 
Bemoediging en drempelgebed  
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: O God, keer U om naar ons toe 
g: EN DOE ONS LEVEN MET HART EN ZIEL. 
v: Laat ons uw liefde zien 
g: EN GEEF ONS UW VREDE. 
v: AMEN. 
De gemeente gaat zitten 
 
Kyrielied Lied 281: 1 en 4 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 
Gebed om ontferming voor de nood in de wereld 
Glorialied Lied 281: 6, 7 en 9 ‘De zon straalt van uw aangezicht’ 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed van de zondag  
 
Kinderlied   ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’  

(Hanna Lam/Wim ter Burg,  ‘Alles wordt nieuw’ 1-20)  
1. Laat de kind’ren tot Mij komen, / alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, / niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk / staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein / bij Mij binnen lopen. 
 
2. Laat de mensen tot Mij komen / over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, / houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk / gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk / bij Mij binnen lopen. 
 
De kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Profetenlezing 2 Samuël 5: 1-8a 
Zingen  Psalm/Lied 122: 1 en 3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 
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Evangelielezing Lucas 18: 1-8 
Zingen   Lied 992: 1 t/m 4 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 
Overdenking 
 
Zingen (staand) Lied 340 b ‘Ik geloof in God de Vader’ (apostolische 

geloofsbelijdenis) 
De kinderen komen tijdens het orgelnaspel terug uit de kindernevendienst 
 
DIENST VAN DE DOOP 
De dopelinge wordt in ons midden gebracht  
Ook het doopwater wordt naar binnen gedragen  
 
Inleiding op de Doop 
 
De doopouders en hun kinderen komen naar het liturgisch centrum.  
De dopelingen worden voorgesteld aan de gemeente  
 
Het water wordt uitgegoten (door Nelleke en Elin en Noa) 
 
Zingen  ‘Kind wij dragen je op handen’ : 1, 3  

(Hanna Lam/Jos van der Kooy, ‘Met andere woorden’, 17) 
 
1. Kind, wij dragen je op handen / naar het water van de bron, 
want jouw leven mag niet stranden, / niet vergaan in het waarom. 
Refrein:   
Door het water vroeg of later / kom je dicht bij het geheim. 
In de hoge hemel staat er dat je kind van ‘t licht mag zijn. 
 
3. Water, water, laat het stromen, / teken en herinnering, 
van een eeuwig heimwee dromen, / van een altijd nieuw begin. 
Refrein  
 
Doopgebed  
De kinderen mogen naar voren komen  
 
De doop van Lieke Rozemarijn 
 
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars 
 
Geloften van de doopouders   
 
Verwelkoming door de gemeente (iedereen gaat staan)  
v: Gemeente, draag Lieke Rozemarijn in uw gebeden 
 en ga samen met haar en het gezin om haar heen  

op de weg van Gods Koninkrijk. 
g: WELKOM, KIND VAN GOD, 
 WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 
 WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 
 
Loflied (staand) Lied 675: 1, 2 ‘Geest van hierboven’ 
Daarna gaat iedereen weer zitten.  
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale en pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 367k 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader (gezongen als Lied 369b) 
 
Inzameling van de gaven 
1. Het werk van de Diaconie 
2. De voortgang van het kerkelijk leven 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied Lied 418: 1, 2, 3 
 

Zending en zegen 

 
 

Uitgangscollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle 
De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld weerstand oproepen. De kerk is 
geen koekjesfabriek, we hoeven geen winst te maken. Onze winst zit immers niet 
in geld of materiële zaken. En als we in de kerk over de vergeving van schulden 
spreken, denken we ook niet aan euro’s. 
En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand te houden. Euro’s om predikanten 
en andere medewerkers hun welverdiende salaris te geven, om gebouwen te 
onderhouden en onderhoud te plegen aan installaties. Winst hoeven we niet te 
maken, maar meer geld uitgeven dan er binnenkomt is niet verstandig en een 
zekere reserve opbouwen kan – met het oog op de toekomst – geen kwaad. 
Vandaag wordt u gevraagd daar weer iets aan bij te dragen, in de collecte voor de 
exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle. 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders alle goeds te 
wensen. Er is koffie, thee en limonade, met cake of iets anders. Bovendien is er 
volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op met de voorganger of 
stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
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