
Zondag 9 januari 2022, 9.30 uur 
 

Doopdienst 
 

Thema: 
 

DOPEN MET WATER EN GEEST 
 
 
 

 

 
 
 
Orgelspel 
 
OM TE BEGINNEN 

 
Woord van welkom 
 
De drie kaarsen op tafel die Woord, Wereld en onze verbondenheid met de Oosterkerk sym-
boliseren, worden aangestoken met het licht van de Paaskaars. Bij de Wereldkaars denken wij 
vandaag speciaal aan alle kinderen die opgroeien in situaties van oorlog en geweld. 

 
Stilte 
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Aanvangslied   Lied 216: 1 en 2 
 

Bemoediging en drempelgebed  
v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  Hier zijn wij samengekomen 
g:  WEES BIJ ONS, GOD, HOOR EN ZIE ONS 
v: met al ons goed en al ons kwaad 

g: UW MENSEN ZIJN WIJ, UW BEMINDE KINDEREN,  
NIEMAND UITGEZONDERD 

v: Ontferm U over ons en spreek ons vrij. 
g: DOE ONS GAAN IN UW LICHT  

 EN ZEGEN ONS MET VREDE EN LIEFDE. 
g: AMEN. 

 

Aanvangslied   Lied 216: 3 
 
Kyriëgebed  
 
Lied van verlangen en hoop 

 
Straks bijeen -gezongen door Anneke van Giersbergen 

 

https://youtu.be/qZBrY77JklI 
 
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 
opgetogen: de morgen breekt aan. 
 

Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 

een gebaar dat bijzonder zal zijn. 
 
En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 

dat wij zien wat het nieuwe betekent  
en daar zinvol mee om zullen gaan. 
 
En ik hoop dat we zullen ervaren, 
In geloof dat de liefde ons leidt:  
Voor elkaar en voor moeder aarde  

goed te zorgen nu en altijd. 
 
Noorse tekst: Hans-Olav Moerk 
Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community 
Nederlandse vertaling: Gert Landman 

https://youtu.be/qZBrY77JklI
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Groet 

v: De Heer zal bij u zijn! 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed van de zondag  
 
Verhaal over Johannes de Doper  https://youtu.be/i5ApzjCmWzg 
 

RONDOM HET WOORD 
 
Schriftlezing    Psalm 100 (NBV21) 
 

Zingen    Lied (Psalm) 100: 2 en 4 
 
Schriftlezing   Johannes 1: 19-34 (NBV21) 

  
Zingen    Lied 741: refrein, 2, 3 en 4     
 

 

Korte stilte en beeldmeditatie 
 
Preek 
 

Muziek    Lied 1000  https://youtu.be/vd4pxtlMiDA 

Wij zagen hoe het spoor van God – gezongen door Elske DeWall 
 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
 

Zingen: Liefde doet ons mensen leven  
(tekst: A. Jonges, melodie: lied 769, Eens als de bazuinen klinken)  
 
Liefde doet ons mensen leven  
geeft ons grond om te bestaan.  

Liefde moeten mensen geven  

als zij door het leven gaan.  
Kay, jij mag van liefde leven  
als de grond van je bestaan.  
 
Hoop houdt onze wereld open  
naar een nieuwe horizon,  
geef ons oog voor Gods belofte  

die zijn werk aan ons begon.  
Kind, ook jij mag voortaan hopen  
putten uit de levensbron.  

 
Woord van recht en woord van vrede  
maakt ons mensen reisgenoot.  
God reist immer met ons mede,  

https://youtu.be/i5ApzjCmWzg
https://youtu.be/vd4pxtlMiDA
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sterkt en steunt ons, geeft ons troost.  
Kind, wil samen met ons reizen  

mens met ons en feestgenoot.  
 
De doopouders Geke en Johan, dochter Lynn en de dopeling komen naar het 
liturgisch centrum.  
 
De dopeling wordt voorgesteld 
 
Vraag naar de namen 

 
Het water wordt uitgegoten in de doopvont 

 
Doopgebed  
 
Doop van Kay Seine Klaas Jochem 
 

De doopkaars worden aangestoken aan de Paaskaars 
 
Geloften van de doopouders  
 
Verwelkoming door de gemeente  

v: Gemeente, draag Kay in uw gebeden 

 en ga samen met hem en zijn ouders de weg van het Koninkrijk. 
g: WELKOM, KIND VAN GOD, 
 WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 
 WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 

 
Zingen (staande):   Mijn lieve kleine kindje  
(tekst: Eveline Stern, melodie: lied 990)  

 
Mijn lieve kleine kindje,  
vandaag zijn wij zo blij.  

Je kunt het niet begrijpen,  
maar toch hoor je erbij!  
 
Je bent gedoopt met water  

en daarom is het feest!  
We hopen dat je later  
zult leven in Gods Geest.  
 
Dat je de weg zult wandelen  
die Jezus zelf ons wees:  

in liefde voor de ander  
en vrij van alle vrees. 
 
Felicitatie 
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DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

Mededelingen 

Gebeden Dankgebed en voorbeden telkens afgewisseld met lied 367e 
   Stil gebed 
   Gezongen Onze Vader: lied 369b 
 
Aandacht voor de collecten 

1e collecte:  Diaconie 

2e collecte:  Kerk 
3e collecte:  Stedelijk Diaconaat 
4e collecte:  Wijkkas 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied(staande)   Lied 425 

 
Zending en zegen 
 
Gezongen be-aming  Lied 431b 
 
............................................................. 

 
voorganger:  Ds. Hans Tissink 
organist:  Robert Helder 
ouderling:  Jan Duenk 
diaken:   Monique Bruins Slot 
koster:   Marten Wignand 
fotograaf:  Eduard Metselaar 
zanggroep:  Corien de Boer, Antonet Dijkstra, Magda Tigelaar, Gerrit Jellema 
en Tonie Kerssies 
en verdere medewerkers van logistiek, beeld en geluid 


