
Orde van dienst zondagmorgen 19 juli 2020 
In deze dienst worden Tess Koetsier en Tom Versteeg gedoopt. 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
VOORBEREIDING 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Loof God de Heer, en laat ons blijde, psalm 105: 1 en 3 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
 
Luisteren/kijken: Wonderlijk, Sela 
https://youtu.be/nVbXjp-aIS0 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Orgelspel: Nu wij uiteen gaan, NLB 423:1/ lichtliedje V 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Handelingen 16:16-34 
 
Luisteren: Wanneer ik wakend in de nacht, psalm 63: 3  
 
Verkondiging 
 
Luisteren: De Heer heeft mij gezien en onverwacht, LvdK 487: 1 

https://youtu.be/nVbXjp-aIS0


De kinderen komen terug in de dienst. 
 
Wegleggen gedenkstenen van de heer Koudstaal en mevrouw van Gijssel-de Ruiter 

 
Cornelis Koudstaal 

6 februari 1932 - 29 maart 2020 
 
Jannigje Christina van Gijssel-de Ruiter 

7 augustus 1937 - 5 april 2020 
 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Inleidend woord 
 
Luisteren: Laat de kinderen tot mij komen, ELB 278:1 en 2/HH 506: 1 en 2 
 
Onderwijzing 
 
Presentatie dopelingen door ovd 
 
Gedicht 

 
Water in doopvont schenken 
 
Doopgebed 
Allen staan 
 
Belijdenis: afwending en toewending 

 
Wil je de Heer je God dienen 
en naar zijn stem alleen horen? 
A: Ja, dat wil ik. 

 
Wil je je verzetten tegen alle machten 
die als goden over ons willen heersen? 
A: Ja, dat wil ik. 

 
Wil je ieder slavenjuk afwerpen 
en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
A: Ja, dat wil ik.  
 

Geloof je in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van hemel en aarde? 
A: Ja, ik geloof. 
 

Geloof je 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, 
Neergedaald in het rijk van de dood, 
Op de derde dag opgestaan van de doden, 
Opgevaren naar de hemel, 
En zit aan de rechterhand van God, 
De almachtige Vader, 
Vanwaar hij komen zal om te oordelen  
De levenden en de doden? 



A: Ja, ik geloof. 
 

Geloof je in de heilige Geest? 
Geloof je in de heilige, algemene, christelijke kerk, 
De gemeenschap der heiligen; 
De vergeving van de zonden, 
De opstanding des vleses, 
En het eeuwige leven? 
A: Ja, ik geloof.  
 
Allen gaan zitten, doopouders blijven staan 
 
Doop en handoplegging 
 
Aansteken en overhandigen doopkaars door ovd 
 
Geloften 
 
Verwelkoming  

 
Allen staan 
 

Gemeente, 
Willen jullie Tess en Tom,  
Naar jullie vermogen helpen groeien in het geloof 
En willen jullie hen helpen Christus na te volgen? 
 
G: Ja, dat willen wij.  

 
V: De vrede van de Heer zij altijd met jullie 
 
G: En met uw geest.  

 
Zingen loflied: Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, psalm 118: 1 en 5 

 
We gaan zitten. Doopouders blijven nog even staan. 
 
Overhandigen doopschijf door ovd 
 
Kinderen van de kindernevendienst zingen een lied 
Refrein van Een parel in Gods hand, 2x  
 
Kinderen gaan weer zitten 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Attenderen op mogelijkheid gaven te geven 
 
Zingen: Zolang wij ademhalen, NLB 657: 1 t/m 3 
 
Heenzending en zegen 

 
G: Amen, amen, amen. 


