Doopdienst van Sophie Vloon
Oude Kerk te Borne, zondag 7 januari 2018 om 14.00 uur

Voorganger: ds. Johan Meijer
Ouderling van dienst: Mia Ring
Diaken van dienst: Dineke Vriesema
Pianist: Lex Griffioen
Koster: Marianne Schipper

VAN BUITEN NAAR BINNEN
binnenkomst van de dopeling, doopouders, dominee, ouderling en diaken
woord van welkom door de ouderling
aansteken van de Paaskaars
votum en groet
voorganger:
Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest
allen
:
AMEN
voorganger:
onze Hulp is de NAAM van de HEER
allen
:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger:
De Heer zal bij je zijn
allen
:
DE HEER ZAL JE BEWAREN
lied Dank U voor elke nieuwe morgen
1

Dank U voor elke nieuwe morgen,
Dank U voor deze mooie dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen,
bij U komen mag.

2

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

openingsgebed

ROND HET WOORD
Schriftlezing uit Spreuken 8: 20 – 33
Wijsheid (Sophia) zegt:
Ik ga de weg van de rechtvaardigheid,
ik volg de paden van het recht
om rijk te maken wie mij liefheeft,
om zijn schatkamers te vullen.
De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht,
nog voor er heuvels waren.
De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
toen hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.
Ik was zijn lieveling,
een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
vond vreugde in zijn hele aarde
en was blij met alle mensen.
Nu dan, zonen, luister naar mij,
gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft.
Luister naar wat ik je leer, en word wijs,
negeer mijn lessen niet.
korte uitleg

ROND DE DOOP
een kaars voor Lars, de broer van Sophie en Bram
lied om naar te luisteren Engel van mijn hart – Marco Borsato

Oh ik droom ervan
Om een leven lang
M'n liefde aan m'n liefde te bewijzen
Naar de top of door 't dal
Het maakt niet uit
Waar of je bent
Je niemand om je heen herkent
Ik ben bij je
Ieder ogenblik
De engel van je hart ben ik
Oh je hoort bij mij
En ik bij jou
Er is niemand die dat nu nog kan ontkennen
In 't licht of door de nacht
Het maakt niet uit waar of ik ben
Ik niemand om me heen herken
Jij bent altijd zo dichtbij
De engel van m'n hart ben jij

de doopkaarsen van Bert en Bram worden aangestoken en Jasper doet
hierbij een gedichtje.

het doopwater halen we samen met de kinderen op bij de doopvont bij
de ingang van de kerk en de kinderen vullen de doopschaal in ons midden
met dit water.

we zingen Laat de kinderen tot Mij komen

2

Laat de mensen tot mij komen
over alle alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen
houd ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk
stana ook voor hen open.
Als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

presentatie van de dopeling
Onze Heer, Jezus Christus die zichzelf heeft laten dopen om zo te delen in
ons leven en in onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te
doen delen in zijn leven, Hij heeft voor zijn hemelvaart de opdracht
gegeven: 'Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen door
hen de dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en
hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.
Hier in Gods huis is binnengebracht Sophie, dochter van Frederique en
Bert.
vraag naar het verlangen naar de doop
Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest?
vraag naar de doopnamen
En met welke namen zal zij worden gedoopt?

dooplied Water, water van de doop
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Water, water van de vloed
die de ark wel dragen moet,
hoog staat daar de regenboog:
God maakt heel de aarde droog!
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Water, water van de Nijl,
draag het scheepje van het heil –
biezen mandje in het riet:
God vergeet de zijnen niet!

5

Water, water van de doop,
uit uw bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en Hij geneest –
lof zij Vader, Zoon en Geest!

doopgebed
Eeuwige God, wij zegenen U, omdat U Noach uit de zondvloed hebt
verlost, Israël uit de Schelfzee bevrijd, en Jezus uit de Jordaan opgewekt.
Wil ook ons, bidden wij, zó aan het licht brengen uit het water van de
Sophie die in dit water gedoopt gaat worden uw heilige Geest uit, die
zweeft boven de wateren – de duif van de Jordaan – zodat in hen de
gezindheid groeit van Jezus Christus onze Heer. Amen.
bediening van de doop
zegenbede
Heer, zegen de mond van dit kindje,
Dat het mag leren lachen,
woorden van liefde
en waarheid spreken.
Zegen de handen van dit kindje,
dat het met open handen
door het leven mag gaan,
rijk gevuld met goede werken.
Zegen de voeten van dit kindje,
dat het wegen van vrede en heil mag bewandelen,
en niet zal struikelen
over de boosheid in deze wereld.
Zegen de ogen van dit kindje,
Dat het mag genieten van de schoonheid van
Uw schepping, en alleen mooie dingen
bij de mensen zal zien.
Zegen de oren van dit kindje,
dat het enkel naar waarheid zal luisteren,
nooit bedreiging of kwade taal zal horen.

Zegen het hart van dit kindje,
dat het mag liefhebben en bemind zal worden,
dat het kan mede-lijden
met al het leed dat het ontmoet.
zalving
Ik leg op jou de naam van Jezus Christus en ik zalf je met Zijn Geest.
Ik teken je met een kruis opdat je vervuld mag worden van de kracht en
de gezindheid die was in Jezus Christus onze Heer.
Amen.
aanbieden van de doopkaars
een wens voor je eigen kind
vraag naar de opvoeding
Willen jullie je dochter opvoeden op de weg van het licht, de weg van de
liefde, de weg van verbondenheid met mensen en met God?
allen gaan staan
verwelkoming door de gemeente
v.:

gemeente, draag Sophie die gedoopt is in uw gebeden
en ga met haar de weg van het Koninkrijk

A.:

WELKOM KINDEREN VAN GOD
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN

wens voor je petekind

doopliedje Op de melodie van Ozewiezewoze
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Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

ROND DE GEBEDEN
dankgebed en voorbede
afgesloten met Onze Vader (de Rooms Katholieke versie)
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
VAN BINNEN NAAR BUITEN
zegen
eindigend met:
voorganger
...zo zegent ons God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
allen
AMEN

lied om naar te luisteren Niemand zo trots als wij – Jan Smit

Sluit heel eventjes je ogen maar,
Voel de liefde om je heen,
Jij maakt onze mooiste dromen waar,
Sinds de dag dat jij verscheen
Elke dag houd ik jou in mijn armen,
Een gevoel dat ik nooit eerder heb gekend,
Niemand zo mooi als jij,
Niemand zo trots als wij,
Je bent een engel zo klein,
Bij jou wil ik altijd zijn,
Nu je geboren bent,
Iedereen jouw naam kent,
Zal ik de rest van m'n leven,
Alles geven voor jou.
Sluit heel eventjes je ogen maar,
Voel de liefde om je heen,
Jij maakt onze dromen waar,
Sinds de dag dat jij verscheen,
Elke dag houd ik je in m'n armen,
Een gevoel dat ik nooit eerder heb gekend,

Elke dag houd ik je in m'n armen,
Een gevoel dat ik nooit eerder heb gekend,
Niemand zo trots als wij,
Je bent een engel zo klein,
Bij jou wil ik zijn.

