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Protestantse gemeente Uithuizermeeden 

Zondag 18 oktober 2020 in het Anker 

In deze dienst worden Alex Pauwel en Marc Hendrik Wiertsema gedoopt 

 

Diakenen: Stijnie Smit, Bonnie Hoekstra  

Koster:  Kees Pettinga 

Lector:  Dion Middelkoop 

Organist: Jan Smid 

Ouderling: Janny Westerdijk 

Voorganger: ds. Peter Israël 

 

 

Voor de dienst 

 

Lied voor de dienst: Kom aan boord , Elly en Rikkert (video) 

 

Orgelspel: “Psalm 23, Mein Hütter und mein Hirtt” van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

 

 

Om te beginnen 

 

Welkom 

 

Lied: AWN I,20 Laat de kind’ren tot Mij komen 

 

 

 

 

 

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. 
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Bemoediging en drempelgebed 

V In het begin,  

 voordat de tijd bestond, voordat de mensen bestonden, 

 voordat de wereld begonnen was, 

A was God. 

V  Hier en nu, 

 tussen ons in, naast ons, 

 helderder dan de lucht, dichterbij dan onze adem, 

A is God. 

V In alles wat komt, 

 wanneer wij tot stof zijn weergekeerd 

 en de menselijke kennis voltooid is, 

A zal God zijn. 

V Niet wanhopig om de aarde, maar vol plezier in haar, 

 niet boos op de wereld, maar klaar om die te verlossen 

 door Jezus Christus, 

 door de kracht van de heilige Geest, 

A was God, 

 is God, 

 zal God zijn. 

 

V In de immense ruimte van het universum 

 en in de verborgen schuilhoeken van ons hart 

 bent U God. 

A U bent onze God, we zegenen u! 

 Amen. 

 

Lied: LB 139 b Heer, U doorgrondt en kent mij (video) 

 

Gebed 

 

Horen naar het Woord 

 

Lezing: Matteüs 5:14-16 

 

Lied: LB 838:1,2 O grote God die liefde zijt 

 

Verkondiging 
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Orgelspel: “Lied 347 Here Jezus, wij zijn nu” melodie “Liebster Jesu, wir sind hier” BWV 

731 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Lied: LB 891:1,2 Heer, Ik kom bij U 

 

Het feest van de Doop 

 

Verhaal voor de kinderen uit ‘Hoor eens even’ van Karel Eykman 

 

De kinderen vullen de doopvont met het water 

 

Inleiding 

  

Lied: LB 354:1,2,3,4 

Vers 1 en 2 zingen, vers 3 en 4 voorganger leest couplet, gemeente het refrein 
 

Presentatie 

De doopouders komen naar voren 
 

V Elise en Nittert, verlangen jullie dat jullie kinderen gedoopt worden  

 in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 

O Ja. 

V Met welke namen zullen jullie kinderen gedoopt worden? 

O Alex Pauwel en Marc Hendrik. 

V Mogen deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand. 
 

Doopgebed 
 

Geloofsbelijdenis (gesproken) 

Allen gaan, zo mogelijk, staan 

  

V Elise en Nittert, en u allen, …  

 … wat de kerk belijdt, de eeuwen door: 
 

A  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

 Schepper des hemels en der aarde. 

 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

 die ontvangen is van de heilige Geest, 

 geboren uit de maagd Maria, 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

 is gekruisigd, gestorven en begraven, 

 nedergedaald ter helle, 

 ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
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 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, 

 des almachtigen Vaders, 

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen  

 de levenden en de doden. 

 Ik geloof in de heilige Geest, 

 ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, 

 de gemeenschap der heiligen, 

 vergeving der zonden, 

 wederopstanding des vleses 

 en een eeuwig leven. Amen. 

Geloften 

Allen gaan zitten, de ouders blijven staan 
 

V Elise en Nittert, beloven jullie Alex en Marc,   

 die aan jullie zijn toevertrouwd, 

 met liefde en zorg te omringen? 

 Beloven jullie hen op te voeden   

 in de geest van het evangelie van Jezus Christus   

 en hen in liefde trouw te blijven 

 welke weg zij in de toekomst ook zullen gaan? 

 Beloven jullie zo elkaar en je kinderen 

 aan God op te dragen? 
 

 Wat is daarop jullie antwoord? 

O Ja, dat beloven wij. 

 

Doop en handoplegging  

De voorganger legt de dopelingen een hand op 
  

 Je bent een kind van God, 

 getekend + met het kruis van Christus. 
 

De diaken overhandigt doopkaarten en doopkaarsen – ontstoken aan de paaskaars – met de 

woorden: 
  

 Ontvang het licht van Christus. 
 

Verwelkoming 

Allen gaan, zo mogelijk, staan 

  

V Gemeente, draag Alex en Marc die gedoopt zijn in uw gebeden 

 en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 

A Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van Christus, 

 wereldwijd en in ons midden. 
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Lied: LB 354: 5  
 

Hierna gaan allen zitten 

De ouderling reikt kinderbijbels uit en de kinderen geven een cadeau 

 

Bidden en geven 

 

Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Op weg 

 

Lied: LB 675 Geest van hierboven 

 

Wegzending en zegen met gesproken ‘Amen’ 

 

Orgelspel; “Psalm 23, versus tertius” van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 


