
Ik zorg voor jou !

Fien

Maeghan

Robert



doopdienst 
op zondag Laetare, Verheug je!

11 maart 2018 in de Oude Kerk van Borne 
om 10.00 uur.

dopelingen Fien Kuipers en Robert en Maeghan van Veen
voorganger ds. Johan Meijer

pianist Lex Griffioen
lector Lenze Vondeling

koster Marianne Schipper
kindernevendienst Cora Dragt



de klokken luiden
pianospel 
welkom en mededelingen
aansteken van de Paaskaars met een korte stilte

allen gaan staan
solo lied 535e: Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar! 

allen psalm 122: 1 en 2



2 Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren! 

solo lied 535e: Verheug u met Jeruzalem, bedroefde, juich over haar! 

stil moment, woorden van vertrouwen en groet
v Onze hulp is de NAAM van de EEUWIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Die trouw blijft voor altijd
A EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ BEGON
v Hij zal bij ons zijn, met manna van levend Brood
A GODS GEEST IS IN ONS MIDDEN

allen gaan zitten

gebed om ontferming, na zo roepen wij tot U: 

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest

moment met de kinderen over het project   'Ik zorg voor jou'



projectlied

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Oudtestamentische lezing Jozua 4: 19- 5: 1 en 10-12



lied God zij geloofd om Kanaän 
Liedboek voor de kerken, gezang 302 1,2,3

2 Hier druipt de regen van Gods woord,
in alle beken stroomt het voort,
het drenkt de luisterende velden:
die zijn gehoorzaam aan zijn lied
en al doorgronden zij het niet,
zij zullen het de mensen melden.

3 Al het gezaaide spreekt Gods woord,
het plant zich duizendvoudig voort,
wie is zo doof dat hij niet luistert?
Wie is zo traag dat hij niet weet
hoe God een Heiland komen deed,
een zaad waarvan het weiland fluistert?

Evangelielezing Johannes 6: 1-15



lied God zij geloofd om Kanaän
Liedboek voor de kerken, gezang 302: 4 en 5

4 En op de wei daar staat het lam
dat werd gezocht door Abraham
om God de Schepper te aanbidden:
een lam, een zaad, een weerloos woord,
dat wordt in Kanaän gehoord,
daar is God vruchtbaar in ons midden. 

5 Zo zingen wij op hoge toon
van Kanaän en van uw Zoon:
uw woord is melk, uw liefde honing.
Over de aarde waait de wind:
uw adem maakt ons welgezind
om zingend in dit land te wonen. 

preek 

pianospel

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we allen staan. 
Na de stilte wordt het gedachtenisblaadje aan de gedachtenisroos 
bevestigd en zingen we:



inzameling van de gaven

ROND DE DOOP

binnenkomst van de dopelingen, waarbij we gaan staan

welkomstlied 
Laat de kinderen tot mij komen

1 Laat de kind'ren tot Mij komen, alle alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn Rijk, staan voor kind'ren open,
laat ze allen, groot en klein, bij mij binnenlopen.

2 Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houd ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn Rijk gaan ook voor hen open,
als de aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen. 

inleiding

presentatie van de dopelingen

het verlangen van de ouders naar de doop

vraag naar de namen



geloofslied 354 (staande)

2 Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam. 

3 Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam. 



4 Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam. 

5 Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam. 

allen gaan weer zitten

doopgebed

dooplied  359

2 Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.



bediening van de doop en zegening 

aanbieden van de doopkaars

vraag naar de opvoeding

allen gaan staan
verwelkoming door de gemeente 

v.: gemeente, draag Fien, Robert en Maeghan, 
die gedoopt zijn, in uw gebeden
en ga met deze kinderen de weg van het Koninkrijk

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

lied Kijk eens om je heen

1 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten delen, samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn.

2 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.

allen gaan zitten

aandenken van de kindernevendienst



lied Ik zal er zijn
een lied van Sela, gezongen door Ellis Verboort





DE GEBEDEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.



VAN BINNEN NAAR BUITEN

slotlied 416

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



opdracht en zegen, 
beantwoord met

Na deze dienst is er gelegenheid om de doopouders te 
feliciteren met de doop van hun kinderen. 

Iedereen is van harte welkom om in de Potkaamp koffie, 
thee of limonade te drinken. 


