
Orde van dienst voor de dienst van 3 juni 2018  
in de Oude kerk te Borne. 

 
 

voorganger: ds. Gerco Veening 
                                  organist: Jan Braakman 

     lector: Henny Rozendal 
        koster: Marianne Schipper. 

 

In deze dienst zal Ties Thijmen Siertsema gedoopt worden.  
 
klokken luiden 
 
orgelspel voor de dienst 
 
welkom 
 
aansteken van de paaskaars 
 
stilte 
 
intochtslied: psalm 8:1,2,3,4 
 

 

      Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.  

 

 

      Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken  
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil  
en doet uw haters buigen voor uw wil.  

 

 

       Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

 
       



      Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,  
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,  
Gij doet hem heersen over zee en land,  
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.  

 
 

stilte 
 
bemoediging en groet  
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
zingen: lied 281:1,2,3 
 

 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 

 

Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 

 

   Verschijn ons als de dageraad, 
   Gij, zon die ons te wachten staat: 
   Kyrie eleison!  

 

 
kyriegebed  
 
zingen: lied 281:6,7,8,9,10 
 

 

De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

 

 
 
 



Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja!  
 

 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja!  

 

 

Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja!  

 

 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 
gebed om de Geest 
 
moment met de kinderen en “Over licht” 
 

 
 
lezen: Deuteronomium 26:5b-11 
 
zingen: lied 151:1,3 



 

Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag;  
het komt aan de dag.  
Zijn hand is verheven, zijn hand die bevrijdt,  
zijn hand die zijn volk heeft geleid.  
De God onzer vad'ren wordt heerlijk bekend.  
Wij prijzen zijn naam in zijn heilige tent. 
Hij heeft ons verlost en Hij ging met ons mee 
en wie ons vervolgden wierp hij in de zee 
met vliegende vaandels en blinkende zwaarden,  
met wagens en paarden.  

 

 

Wie is er, o Here, ter wereld als Gij?  
Wie komt U nabij  
in heilige luister, in reddende macht  
die wond'ren tot stand heeft gebracht?  
Wij moeten U loven met hart en met mond,  
want Gij zult ons brengen naar heilige grond.  
Uw liefde bereidt ons een veilig gebied.  
Uw dreigende vinger verwijst naar het niet  
de vliegende vaandels en blinkende zwaarden,  
de wagens en paarden.  

 
lezen: Marcus 2:23-3:6 
 
zingen: lied 978:1,2 
 

 

      Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

 

       
 
 
 
 



      Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
preek 
 
Tijdens het zingen wordt Ties binnengedragen 
zingen: lied 348:1,2,3 
 

 

      Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kind'ren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 

 

 

      Hier zijn wij dan: 
van U is ’t jonge leven, 
het moet U dankend worden weergegeven 
want alles komt uit uwe hand. 

 

 

       Reeds staat Gij klaar 
en komt ons vriend'lijk tegen, 
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
eer wij U zoeken zijt Gij daar. 

 
onderwijzing 
 
presentatie 
 
motivatie 
 
doopgebed 
 
belijdenis 
 
 



 
Laura en Meerten 
en u allen  
hier samengekomen rond de doopvont 
om getuigen te worden van de doop van Ties 
en uw eigen doop te gedenken: 
Wilt u zich afwenden van alle kwaad,  
van alles wat Gods wil weerstaat? 
En wilt u zich toewenden naar Christus 
en naar zijn Rijk dat komt? 
Ja, dat wil ik. 
 
Gelooft u in God de Vader 
onze Schepper en Verlosser? 
Gelooft u in Jesus Christus, zijn Zoon,  
onze gekruisigde en opgestane Heer? 
Gelooft u in de Heilige Geest, 
die ons leven vernieuwt? 
Ja, ik geloof 
 
zingen: lied 348:4,5 
 

 

Geef ons uw naam, 
de oude mens moet sterven, 
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven 
als Gij maar voor hem in wilt staan. 

 

 

Het water wacht 
en ’t kind ontvangt de zegen, 
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen 
en niemand rukt het uit uw macht. 

 
 
geloften: 
 
Gemeente, wilt u Ties  
naar uw vermogen  
helpen groeien in dit geloof  
en wilt u hem helpen 



Christus na te volgen? 
Ja, dat willen wij. 
 
geloften door de ouders  
 
doop 
zalving 
doopkaars wordt ontstoken 
verwelkoming: 
 
Gemeente, draag hem  
die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met hem de weg van het koninkrijk  
Welkom, kind van God 
welkom in de kerk van Christus 
wereldwijd en in ons midden.  
 
zingen: lied 348:6,7,8,9 
 
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. 
 
collecte 
 
zingen: slotlied: 605:1,2,4,5 
 



 

 
De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 

 

 

De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 

 

 

De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

 

 

De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 
zegen 
 

 
 



  

zegen met Amen 2 


