
Orde van dienst zondagmorgen 18 oktober 2020  
(gedenken en dopen) 

 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Lied: Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, Psalm 62: 4 en 5 
 
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 
 
Lied: De Heer is mijn herder, Psalm 23b: 1, 2 en 5  
 
Gebed 
 
Wegleggen gedenksteen John Hupse (3 mei 1945 - 27 september 2020) 
 
Orgelspel tijdens het wegleggen van de steen: Jesus remember me, Taize 
 
Kindermoment, aansluitend lichtliedje III: Het licht is ons voorgegaan, NLB 285 – orgelspel 
 
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: Matteüs 22: 15-22 NBV 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Lied: Heer van uw kerk, NLB 348: 1 t/m 3  
Intussen wordt de dopeling binnen gebracht 
 
Onderwijzing 
 
Presentatie dopeling  
 
Doopgebed 
 
Belijdenis: afwending en toewending 
 
Wil je je afwenden van alle kwaad, 
van alles wat tegen Gods wil in gaat? 
En wil je je toewenden naar Christus 
en naar zijn rijk dat komt? 
A: Ja, dat wil ik.  
 
Geloof je in God de Vader, 
Schepper van hemel en aarde? 
Geloof je in zijn Zoon, Jezus Christus,  
onze opgestane Heer en Verlosser? 
Geloof je in de heilige Geest, 
die bij ons is, en ons leven vernieuwd? 
A: Ja, ik geloof.  
 
Doop en handoplegging 
 
Aansteken en overhandigen doopkaars 
 
Geloften 
… 
 
Gemeente, 
willen jullie Job,  
naar jullie vermogen  
helpen groeien in het geloof 
en willen jullie hem helpen Christus na te volgen? 
 
G: Ja, dat willen wij.  
 



Lied: God zal zijn waarheid nimmer krenken, Psalm 105: 5 (oude berijming) 
 
Overhandigen doopschijf en wegleggen daarvan in de gedenkschaal 
 
Overhandigen kinderbijbel  
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied: Mon ame se repose, NLB 62b.  
(Eerst in het Frans, dan in het Nederlands)  
 
Nederlandse tekst: 

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, 

Hij is mijn licht, mijn heil. 

Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, 

zij vindt rust in Hem. 

Aandacht voor de collecte 
1. De Hoeksteen 
2. Werelddiaconaat 
 
Slotlied: Wij blijven geloven, HH 367: 1 t/m 3 
 
Heenzending en zegen 
 
G: Amen, amen, amen (gezongen) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 


