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Voorganger:  ds. Pieter J. Huiser

Orgel:  Hans van Haeften

Trompet:  Hugo Doornhof

DoopdienstDoopdienst
Pinksterzondag Pinksterzondag 

28 mei 2023 - 10.00 uur28 mei 2023 - 10.00 uur

Gedoopt worden:
Nolan Benjamin James van den Heuvel

Raf Julien Walgering

  
  De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, 

  De HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, 

  zijn trouw van geslacht op geslacht.

  zijn trouw van geslacht op geslacht.
  Dooptekst: Psalm 100:5
  Dooptekst: Psalm 100:5
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VOORBEREIDING

De klokken luiden - orgelspel

Afkondigingen door een ambtsdrager

Stilte

Intochtspsalm: Lied 683: vers 1, 2, 3 en 4 (Wij gaan staan)

2

Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;

wij zijn niet meer alleen.

4

De wonderen zijn om ons heen

ze waaien op de wind.

’t is feest vandaag, voor iedereen:

een nieuwe tijd begint!

3

Wij gaan op weg, de wereld rond,

er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,

voor ieder te verstaan.

Tekst: Hanna Lam

Melodie: Wim ter Burg
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Groet:

V Genade zij u en vrede 

 van God, de Vader 

 van Jezus Christus, onze Heer.

A Amen

Bemoediging: Lied 291c

Tekst: Psalm 124: 8; 103: 13, 17

Melodie: Bernard Huijbers

Drempelgebed (Hierna gaan wij zitten)
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VIERING VAN HET DOOPVERBOND

De dopelingen worden binnengebracht onder het zingen van 

Lied 358: vers 1, 2 en 3

2

Water, water van de vloed

die de ark wel dragen moet,

hoog staat daar de regenboog:

God maakt heel de aarde droog!

Tekst: André Troost 

Melodie: Hans van Haeften

Dooponderricht gelezen door Mini Wolters

De doop is een teken 

waarin christenen van alle tijden en plaatsen 

elkaar en zichzelf herkennen. 

Het doopwater symboliseert ondergang en opstanding. 

Dit teken zegt ons, 

dat wij ons verbonden weten met de Heer; 

wij horen bij God 

en mogen in zijn Naam leven.

3

Water, water van de Nijl,

draag het scheepje van het heil –

biezen mandje in het riet:

God vergeet de zijnen niet!
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Wij dopen in de naam van de Vader, 

omdat de Eeuwige ons mensen liefdevol aanneemt als zijn kinderen.

Wij dopen in de naam van de Zoon, 

omdat Hij als mens onder de mensen op aarde kwam 

en zijn leven gaf om ons te laten leven voor Gods Koninkrijk.

Wij dopen in de naam van de Heilige Geest, 

ten teken dat God ons aanraakt 

om ons leven van dag tot dag te vernieuwen.

Levend in de naam van de Heer, 

mogen wij de namen van de dopeling roepen 

met de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zo mogen wij met elkaar leven 

in de ruimte van Gods verbond 

en zijn liefde doorgeven. 

God wil onze Bondgenoot zijn, 

Hij nodigt ons om kind aan huis te zijn 

en ooit voorgoed bij Hem thuis te komen. 

Hier in Gods huis zijn binnengebracht: 

Nolan, zoon van Marcel en Stèphanie van den Heuvel-Bouw    en 

Julian, zoon van Arjan en Larissa Walgering

Tot de doopouders:

V Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam 

 van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

Doopouders:

 Ja, dat verlangen wij.

V En met welke namen zal hij gedoopt worden?

Marcel en Stèphanie: Nolan Benjamin James

Arjan en Larissa: Raf Julien

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

V God, Gij onze toekomst,

 groot en ver als de hemel maar dichterbij dan de naaste mens,

 wij roepen U aan

 voor de dopelingen die wij hier voor U brengen.

 Maak in hun leven waar wat in de doop wordt uitgesproken:

 dat Gij onze God zijt,

 dat wij mensen zijn dwars door alle nood en dood.

 Wil hen aanvaarden en bewaren als leden van uw grote gemeente,

 op weg naar uw toekomst;

 en laat het onder ons niet ontbreken aan mensen, liefdevol en genadig,

 die deze weg met hen gaan:

 Zegen hun oren,

 dat zij uw stem verstaan -

 zegen hun ogen,

 dat zij uw licht zullen zien -

 zegen hun mond,

 dat zij van U spreken en zingen -

 zegen hun handen,

 dat zij uw gaven delen -

 zegen hun voeten,

 dat zij de weg van uw vrede gaan!

 Heer ontferm U over hen en zegen hen.

V Marcel en Stèphanie, Arjan en Larissa, en u allen, hier samengekomen 

 rond de doopvont om getuigen te worden van de doop van 

 Nolan en Julian en uw eigen doop te gedenken, zeg tegen alle

 kwade machten in wat de kerk belijdt, de eeuwen door:
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Geloofsbelijdenis: Lied 341: vers 1, 2 en 3 (Wij gaan staan) 
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Tekst: Martin Luther 

Vertaling: Wonno Bleij

Melodie: Wittenberg 1524

Doopgelofte

V Gemeente, wilt u Nolan en Julian  naar uw vermogen helpen groeien in dit 

 geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?

A Ja, dat willen wij

Allen gaan zitten; ouders blijven staan
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V Stèphanie en Marcel, Larissa en Arjan, Geloven jullie in God de Vader, 

 in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer en in de Heilige Geest?

 Geloven jullie dat wij ondanks de gebrokenheid van de wereld - waarin wij 

 allen delen - mogen leven van vergeving en bevrijding in de ruimte van 

 Gods verbond?

 Beloven jullie je kinderen trouw te zullen zijn en beloven jullie met je 

 kinderen de weg van Christus te bewaren in gemeenschap met de kerk?

Doopouders: Ja, dat beloven wij

De kinderen van de kindernevendienst kunnen naar voren komen. En er is een 

gesprekje met de kinderen

V Laat ons dan nu met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils!

Bediening van de doop 

Nolan Benjamin James 

Raf Julien

ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. 

Amen

Na de doopbediening wordt een doopkaars aangestoken en overhandigd met 

de woorden:

Jezus zegt: ,,Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de 

duisternis wandelen ...”  

Dat Nolan/Julian  een drager mag zijn van dat licht

Zegen met dooptekst

De HEER is goed,

zijn liefde duurt eeuwig,

zijn trouw van geslacht op geslacht.                                                         Psalm 100: 5 

Amen

V Gemeente, draag hen 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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V De vrede van de Heer zij altijd met u.

 En met uw geest.

Namens de kindernevendienst wordt een boekenlegger aangeboden.

Zingen: Lied 358: vers 4 en 5

4

Water, water der Jordaan,

alle schuld is weggedaan,

onze zonden draagt de Heer,

zie: de duif daalt op Hem neer!

Tekst: André Troost

Melodie: Hans van Haeften

Nolan en Julian worden de kerk uitgedragen.

Inleiding op de dienst

De kinderen komen naar voren terwijl Lied 832 gezongen wordt

Melodie: Henk Veerman

De voorganger geeft de kaars van de kindernevendienst aan het Kind van de 

Zondag, en steekt de kaars aan. Het boekje voor gebedsintenties wordt meege-

geven. Wanneer de kinderen naar de kindernevendienst gaan, wordt nog een 

keer lied 832 gezongen.

5

Water, water van de doop,

uit uw bron ontspringt de hoop:

God bevrijdt en Hij geneest –

lof zij Vader, Zoon en Geest!
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Kyriegebed

V Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en

 daarna ook zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.

V Gebed afgesloten door een responsie (lied 301j):

Zingen: Gloria: Lied 686: vers 1, 2 en 3

Melodie: Dinah Reindorf
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2

Wij zijn in Hem gedoopt

Hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop

in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt

wie wordt zijn licht gewaar?

Hij opent ons de mond

en schenkt ons aan elkaar.

Tekst: Huub Oosterhuis

Melodie: Bernard Huijbers

3

De Geest die ons bewoont

verzucht en smeekt naar God

dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,

kom Schepper Geest, voltooi

wat Gij begonnen zijt.
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-24

Acclamatie Lied 338j

Melodie: Ludo Claesen

Preek

Lied 679: vers 1, 2, 3 en 7
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2

Uw overdaad van adem stuwt

het water voort met macht,

wat God wil bouwen wordt opnieuw

tot stand gebracht.

7

Gij, die niet te bedaren zijt,

laat ons toch tot de oogst,

o storm van vuur en tederheid

niet ongetroost!

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven

Na de inzameling van de gaven komen de kinderen terug uit de kinderneven-

dienst. Het boekje met gebedsintenties wordt aan de predikant gegeven. De pre-

dikant verwerkt de gebedsintenties in het dankgebed en voorbeden.

Dankgebed en voorbeden: afgewisseld met een responsie (lied 368g), 

afgesloten met een stil gebed en het Onze Vader. 

Melodie: Jan D. van Laar

Stil gebed

3

Wat God wil bouwen is gezaaid

en door de dood gegaan

en dat zal kiemen waar Gij waait,

als levend graan.

Tekst: Tom Naastepad

Melodie: Ierse Volksmelodie - Wicklow
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Onze Vader 

De kinderen van de oppas komen in de kerk

Slotlied: Lied 675: vers 1 en 2 (Wij zingen dit lied staande)
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2

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

U kunt de doopouders voor in de kerk feliciteren

Graag via het brede gangpad naar voren, waarna u via het smalle gangpad achter de 

pilaren de kerk kunt verlaten.

Tekst: Muus Jacobse

Melodie: Giovanni Gastoldi - ‘In dir ist Freude’



  


