
Orde van dienst zondagmorgen 18 juli 2021 – ds. Agnes Gooijer 

In deze dienst worden Tessa Groenen, Robbin Klaasse en Stan Stigter gedoopt 
 
 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
We gaan staan 
 
Lied: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, NLB 23c: 1, 2 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: Tienduizend redenen 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Orgelspel: Christus, Gij zijt het licht in ons leven, NLB 284/lichtliedje IV 
 



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: Matteüs 28: 16-20 
 
Verkondiging 
 
Fluit- en pianospel: Doop, Sela 
 
De kinderen komen terug in de dienst 
 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Inleidend woord 
 
Lied: Laat de kind’ren tot mij komen, ELB 278: 1 en 2 
Intussen worden de dopelingen binnen gebracht 
 
Onderwijzing 
 
Presentatie dopeling  
 
Gedicht  
 
Sanne en Esmee zingen: Zegenlied  
https://youtu.be/Ks-NLsOPsUM 
 
Water in doopvont schenken 
 
We gaan staan 
 
Doopgebed 
 

https://youtu.be/Ks-NLsOPsUM


Belijdenis: afwending en toewending 
 
Doopouders,  
en jullie allen 
hier samengekomen rond de doopvont 
om getuigen te worden van de doop van Tessa, Robbin en Stan 
en je eigen doop te gedenken: 
 
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 vernieuwt? 
A: Ja, ik geloof.  
 
Allen gaan zitten, doopouders blijven staan 
 
Doop en handoplegging 
 
Aansteken en overhandigen doopkaars  
 
Geloften 
 
We gaan staan 
 
Gemeente, 
willen jullie Tessa, Robbin en Stan,  
naar jullie vermogen  
helpen groeien in het geloof 
en willen jullie hen helpen Christus na te volgen? 
 
G: Ja, dat willen wij.  
 



Toezingen dopelingen en doopouders met het lied: Vrede van God, ELB 501: 1, 
2 en 3 – staand 
 
Overhandigen kinderbijbels en doopschijven 
 
Kinderen van de kindernevendienst zingen de dopelingen en hun ouders toe 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collectes 
1. onze eigen gemeente 
2. diaconie 
 
Slotlied: Vervuld van uw zegen, NLB 425 
 
Heenzending en zegen 
 
G: Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 


