
 Adventskerk Zwolle-Zuid 
Zondag 27 maart 2022, derde van de veertigdagen 
‘Laetare - Verheug u’ 
Viering van de Doop 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Aansteken van de kaarsen op de tafel 
 
Stilte 
 
Aanvangslied (staand) Psalm 122: 1 en 3 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 
 
Bemoediging en drempelgebed  
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKTHEEFT 
v: trouw als geen mens zijn kan. 
g: GOD HOUDT ONS VAST DOOR ALLES HEEN 
v: Laat ons ook vandaag uw liefde zien, God 
g: EN GEEF ONS UW VREDE.  

AMEN.      De gemeente gaat zitten 
 
Gebed om ontferming 
 
Kyriëlied  Lied 281: 1, 2 en 5 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’  
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed van de zondag  
 
Moment met de kinderen 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Evangelielezing Johannes 15: 9-17 (NBV21) 
 
Zingen (staand) Lied 339a ‘U komt de lof toe’ 
  
Overdenking 
 



Orgelspel of pianospel 
 
Geloofsbelijdenis ‘Ik geloof in God die liefde is’ 
 
Ik geloof in God 
die liefde is 
en die de aarde heeft toevertrouwd 
aan alle mensen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die gekomen is 
om ons heel te maken 
en ons te bevrijden 
van alle onderdrukking. 
 
Ik geloof in de Geest van God 
die werkt in en door allen 
die zich toekeren naar de waarheid. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen 
die geroepen is tot dienst aan alle mensen. 
 
Ik geloof in de belofte van God 
dat Hij uiteindelijk te niet zal doen 
de macht van de zonde in ons allen 
en dat Hij op zal richten 
het rijk van gerechtigheid en vrede 
voor de hele mensheid. 
Amen. 
 
 
  



 
 
 
DE DOOP  
 
De dopeling en het water worden in ons midden gebracht  
 
Zingen Lied 354: 1 en 2 ‘Jouw leven staat aan het begin’ 
 
Inleiding op de Doop    
 
De dopelingen worden voorgesteld aan de gemeente  
 
Het water wordt uitgegoten 
 
Zingen  Lied 354: 3, 4 en 5 
 
Doopgebed  
 
Doop en handoplegging van Melle 
 
Doopkaars  
 
Geloften van de doopouders   



 
Verwelkoming door de gemeente (iedereen gaat staan)  
v: Gemeente, draag Melle in uw gebeden 

en ga samen met hem en de mensen om hem heen 
op de weg van het Koninkrijk. 

g: WELKOM, KIND VAN GOD, 
 WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 
 WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 
 
Danklied (staand) 886 Abba Vader 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale en pastorale mededelingen, aandacht voor de collecte 
 
Gebeden 
Dankgebed en voorbeden met Lied 368e  
Stil gebed  
Gezongen Onze Vader 369b  
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied (staand) Lied 657 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’ 
 
Zending en zegen, zingend beantwoord met ‘Amen’ (Lied 431b) 

 
 
Collecte bij de uitgang 
  1 Het werk van de Diaconie 
  2 Het kerkelijk leven 
  3 Vakantieweken gehandicapten 
 
Na de dienst is gelegenheid de doopouders het goede toe te wensen en 
elkaar te ontmoeten. Er is koffie, thee en limonade en de contactgroep 
Schwerin trakteert op iets lekkers erbij (‘Kaffee und Kuchen’). 
 
 
Voorganger  ds. Nelleke Eygenraam 
Organist/pianist Ton Lans 
Ouderlingen  Christa Westerhof, Bert Letwory 
Diaken  Ina Stomp 
Koster  Bep de Groot 
Natuurlijk ook Medewerkers van ontvangst, beeld & geluid, kinderkring, 

oppas en catering 


