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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen    (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Aanvangslied: Lied 100 Juich Gode toe, bazuin en 
zing 
 
Bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Zingen als kyriegebed: Door liefde sterk bewogen 
(z.o.z.) 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Mattheus 17 : 1 – 9 (door de Lector)                                          

 
Zingen: Lied 545 Christus staat in majesteit  
 

Overweging 
 
Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen (Iona 40 z.o.z.) 
 
RONDOM DE DOOP 
 

Doopgebed 
 
Zingen: Lied 348 : 1, 2 en 3 

 
Presentatie 
 

Onderwijzing De doopbrief wordt voorgelezen 
 
Er wordt water in het doopvont gegoten 

 

 

 
 
Doopgedachtenis en Belijdenis (allen gaan staan) 

 
Zingen: Lied 344 Wij geloven één voor één en ook 
samen 
 

(allen gaan zitten) 
 
Geloften,  doopvragen aan de ouders 
 
Doop en handoplegging 
 
Zingen: Lied 134 : 3 (oude berijming) 
 
Jora ontvangt een doopkaars 
 
Gelofte van de Gemeente (allen gaan staan)  
 
Verwelkoming in de gemeente 
 
Het doopsymbool wordt opgehangen in het raam 
 
Zingen: Lied 348 : 9 Er is gedoopt!  
 
RONDOM HET DELEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
gezamenlijke Onze Vader 
 
Toelichting bij de collecten     (door de diaken) 
 
Inzameling  van de gaven  
 
OP WEG 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied: Lied 675 Geest van hierboven   
 
Zegen (beantwoord met gezongen Amen)    
 
                                

 
 

Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 
 
 
 



 
 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Eline van Iperen 
 
Ouderling van dienst: Marijke van der Roest 
 
Diaken: Bert Brink 
 
Lector:  Harry Noles 
 
Organist: Paul Gelderloos  
 

  

 

Bestemming  collecten: 
             1: Kerk in Actie / Zending Palestina    
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Stichting Schuld Hulpmaatje A’doorn 
 

Diaconie: IBAN NL 72 RABO 0103115773  
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393484696  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

 

Door liefde sterk bewogen, 

verbolgen om al het kwaad, 

volharden wij in smeken  

tot God die onrecht haat: 

“Hoelang nog duurt het lijden, 

hoelang houdt men zich doof, 

hoelang breekt eigenliefde 

de kracht van het geloof?” 

 

Hoor toch het luide roepen 

van hen die dag aan dag 

gebukt gaan onder hebzucht 

en harteloos gedrag: 

“Waar blijft, o God, uw vrede 

en uw gerechtigheid? 

Welk teken krijgt de arme 

die onder onrecht lijdt?” 

 

Die aan bezit verslaafd zijn, 

ze roepen goden aan 

uit angst om te verliezen 

de grond van hun bestaan: 

“Veroordeel niet de weelde, 

verwerp niet wat wij doen, 

vraag niet naar ons geweten 

of politiek fatsoen!” 

 

God vraagt: “Wie heeft het lef nog 

te leven naar mijn woord 

en als profeet te spreken, 

door weinigen gehoord? 

Wie raakt, als gast niet welkom, 

de grens van het bestaan? 

Wie durft, haast zonder bijval 

die ene weg te gaan?” 

 

In dagelijkse dingen 

zo thuis, zo ingewijd 

vertrouwd met de profeten 

 

en in verbondenheid 

kwam Hij om ons te redden, 

nam Hij het voor ons op. 

Zo zette Hij met dwazen 

ons leven op z’n kop.  

 

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je 

naam? 

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 

kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling 

is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is 

verward? 

Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 

Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: “Help 

mij!” 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

   

Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist’ren als Ik zeg: “Een koningskind ben 

jij!” 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich 

herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

 

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw 

Geest. 

Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 


