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‘Door het water heen’ 
 

 

OM TE BEGINNEN 
 

Woord van welkom 
De twee kaarsen die verwijzen naar Gods woord in de wereld worden aangestoken 
met licht van de Paaskaars 
 
Stilte 
In stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. Intussen bidt de ouderling in de 
consistorie om een zegen voor allen 
 
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied. 
 
Aanvangslied Psalm/Lied 100: 1, 2, 4 ‘Juich Gode toe’  
 

Bemoediging en drempelgebed  
v: Onze hulp komt van God 
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 ook vandaag uw liefde zien 
g: EN GEEF ONS UW VREDE. AMEN. 
De gemeente gaat zitten 
 
Kyrië en Gloria  Lied 281: 1, 4, 5, 6, 9 ‘Wij zoeken hier 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,  Tussentijds Lied 67)  
 
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 
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DE BIJBEL OPEN 
 
Eerste lezing uit Genesis 7, 8 en 9 over Noach 

Zingen  Lied 356: 1 en 2 ‘O God die uit het water’ 
Evangelielezing Matteüs 3:13-17 over de doop van Jezus 
Zingen  Lied 356: 6 en 7 ‘O God die in het water’ 
 
Overweging 
 
Orgel(voor)spel 
 
Geloofslied Lied 523: 1 (voorzang) 2 en3 allen ‘Christus ging als eerste’ 
De kinderen komen tijdens het orgelnaspel terug uit de kindernevendienst 
 

DE DOOP 
 
De dopelingen en de kannen met doopwater worden in ons midden 
gebracht  
 
Zingen ‘Kind wij dragen je op handen’: 1 

(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. 

 
Inleiding op de Doop 
 
De dopelingen worden voorgesteld aan de gemeente  
 
Zingen ‘Kind wij dragen je op handen’: 2 
 
2. Als jouw naam wordt uitgesproken / over duister water heen, 
    is jouw eenzaamheid doorbroken, / ben je hier niet meer alleen. 

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. 

 
Het water wordt uitgegoten 
Zingen ‘Kind wij dragen je op handen’: 3 
3. Water, water, laat het stromen, / teken en herinnering, 
   van een eeuwig heimwee dromen, / van een altijd nieuw begin. 

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. 

 
Doopgebed  
 

De kinderen in de kerk mogen naar voren komen  
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Doop en handoplegging van Noah Tijs en Maurits Frederik 
 
Zingen ‘Kind wij dragen je op handen’:4 

4.   Opgenomen en verbonden / met de naam die vrede is, 
      Gaat jouw leven niet ten onder / en het wordt niet uitgewist. 

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. 

 
De doopkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars 
 
Geloften van de doopouders   
 
Verwelkoming door de gemeente (iedereen gaat zo mogelijk staan)  

v: Gemeente, draag Maurits en Tijs in uw gebeden 
 en ga samen met hen en het gezin om hen heen 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.  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale en pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 368c 
Stil gebed 
Lied 1006 als gezongen ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven 
1. Het werk van de Diaconie 
2. De voortgang van het kerkelijk leven 
 
ZENDING EN ZEGEN 

 
Slotlied Lied 416: , 2, 4 ‘Ga met God’ 
 

Zending en zegen 

 
 

Uitgangscollecte: Pastoraat en Catechese 
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in Jezus’ naam is sprake van 
pastoraat. Bij het licht van het evangelie zoeken zij samen een weg in geloofs- en 
levensvragen. Dat gebeurt ook in de catechese: vorming van kinderen en jongeren 
tot zelfstandig denkende en gelovende mensen én toerusting van volwassenen die 

willen blijven leren en lezen om zelf heel bewust in kerk en samenleving te staan 
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en bovendien onze kinderen en jongeren willen begeleiden op hun weg. Helpt u 
mee dit  ‘grondwerk’  van de kerk te ondersteunen? 
 

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 
 

 
ZONDAG 2020 9:30 UUR DOOPDIENST 
 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

 Ouderlingen Henk van der Sar en Nelleke de Vries  
 Diaken Monique Bruins Slot 
 Organist Jeroen van der Scheer 
 Koster Wim Oelen 
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