
Doopdienst 

7 juli 2019

Voorganger : Ds. C.D. van Alphen

Organist : Danny Spaans



Welkom

Afkondigingen door diaken

Mirjam Pegels

Voor verdere bijzonderheden 

wordt verwezen naar de weekbrief. 



Stil gebed

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan.



ELB 382 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij!



ELB 382 

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit 

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw 

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord 

dat het licht overwint.



ELB 382 

2. Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.



ELB 382 

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit 

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw 

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord 

dat het licht overwint.



ELB 382 

3. Staan wij oog in oog met U, Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij!



ELB 382 

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit 

land met uw heerlijkheid.

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw 

heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord 

dat het licht overwint.



Votum en groet

Na het votum en de groet 

gaat de gemeente weer zitten. 



Psalm 105 : 1, 2 en 3

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde

zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den Heer,

verblijdt u, geeft zijn naam de eer.



Psalm 105 : 1, 2 en 3

2. Vraagt naar des HEREN grote daden;

zoekt zijn nabijheid, zijn genade.

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,

zijn wonderen ten teken stelt,

volk dat op Abram u beroemt,

met Jakobs nieuwe naam genoemd.



Psalm 105 : 1, 2 en 3

3. God, die aan ons zich openbaarde,

regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht

tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind

bevestigt Hij van kind tot kind.



Geloofsbelijdenis



Psalm 68 : 7

7. God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

Zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.



Psalm 68 : 7

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.



Onderwijzing over de doop



ELB 376 : 1 en 2
De dopelinge wordt binnengebracht

1. Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.



ELB 376 : 1 en 2
De dopelinge wordt binnengebracht

2. Abba, Vader, laat mij zijn

slechts voor U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe_en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.



Gebed

Doopgelofte



Kinderen uit de kerk 

mogen naar voren komen



Moment met de kinderen



Kinderlied 

ELB 471 - Refrein 1 en 2

1. Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand,

een parel in Gods hand?



Kinderlied 

ELB 471 – Refrein 1 en 2

2. Ik weet dat de Vader me kent.

Ik weet dat ik van waarde ben.

Ik weet dat ik een parel ben,

een parel in Gods hand,

een parel in Gods hand.



Bediening van de Heilige Doop



Vraag aan de gemeente

Gemeente wilt u dit kind, dat gedoopt is, 

dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, 

en naar uw vermogen helpen groeien in geloof 

en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Wat is daarop uw antwoord?





Psalm 134 : 3
oude berijming

Dat 's HEEREN zegen op u daal';

Zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:

Looft, looft dan aller heren HEER'!



De kinderen mogen naar de 

kindernevendienst



Dankgebed en gebed om de 

opening van het Woord



Schriftlezing 
Genesis 17 : 1 – 9 (NBV)

Verbond tussen God en Abram

171Toen Abram negenennegentig jaar was, 

verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben 

God, de Ontzagwekkende. Leef in 

verbondenheid met mij, leid een onberispelijk 

leven. 2Ik wil met jou een verbond aangaan en ik 

zal je veel, heel veel nakomelingen 

geven.’ 3Abram boog zich diep neer en God 

sprak: 4‘Ik doe jou deze belofte: je zult de 

stamvader worden van een menigte volken.



Schriftlezing 
Genesis 17 : 1 – 9 (NBV)

5Je zult voortaan niet meer Abram heten maar 

Abraham, want ik maak je de vader van vele 

volken. 6Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er 

zullen veel volken uit je voortkomen en onder je 

nazaten zullen koningen zijn. 7Ik sluit een 

verbond met jou en met je nakomelingen, met 

alle komende generaties, een eeuwigdurend 

verbond: ik zal jouw God zijn en die van je 

nakomelingen.



Schriftlezing 
Genesis 17 : 1 – 9 (NBV)

8Heel Kanaän, het land waar je nu als 

vreemdeling woont, zal ik jou en je 

nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal 

hun God zijn.’
9Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je 

houden aan dit verbond met mij, evenals je 

nakomelingen, generatie na generatie.





2e Schriftlezing 
Handelingen 2 : 37 – 39 (NBV)

7Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen 

en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 

‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38Petrus 

antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en 

laat u dopen onder aanroeping van Jezus 

Christus om vergeving te krijgen voor uw 

zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken 

worden, 39want voor u geldt deze belofte, 

evenals voor uw kinderen en voor allen die ver 

weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal 

roepen.’





Gezang 314 : 1 en 3

1. Gij die gelooft, verheugt u samen,

't is God, die trouw zijn kerk bewaart!

Die hoop zal nimmer ons beschamen:

de Heer is God en zijns is d'aard.

Zijn woord heeft vrede, heil bereid

van eeuwigheid tot eeuwigheid!



Gezang 314 : 1 en 3

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden:

één Heer en één geloof, één doop,

één Geest is tot ons neergezonden,

en één is aller liefd' en hoop.

Wij bidden en wij danken saâm,

wij roemen in één Vadernaam.



Verkondiging 

‘Ik zal jouw God zijn!’



Gezang 303 : 2 en 5

2. Door God bijeen vergaderd,

één volk dat Hem behoort,

als kindren van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.

Eén naam is aller zegen,

één brood is aller spijs.



Gezang 303 : 2 en 5

5. Met God zijn wij verbonden,

met Vader, Zoon en Geest,

met al wie overwonnen,

al wie zijn trouw geweest.

Bewijs ons uw genade,

dan zingen wij bevrijd

de glorie van uw daden,

in tijd en eeuwigheid.



Kindernevendienst

De kinderen komen terug in de dienst.



Dankgebed 

Voorbeden

Stil gebed

Gezamenlijk ‘Onze Vader’





Inzameling van de gaven
De collecten in de dienst zijn voor

het college van Kerkrentmeesters met bestemming:

1. Kerktelefoon

2. Verbouwing Voorhof

De collecte bij de uitgang is voor 

de Diaconie met bestemming:

De Hoop - Dordrecht

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk.

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar 

voor u in de kerkzaal  voor een luisterend oor en/of een gebed.



Tijdens de collecte zingt Kim : 

Dooplied van Sela

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.



Tijdens de collecte zingt Kim : 

Dooplied van Sela

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.



Tijdens de collecte zingt Kim : 

Dooplied van Sela

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.



Tijdens de collecte zingt Kim : 

Dooplied van Sela

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.



Tijdens de collecte zingt Kim : 

Dooplied van Sela

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.





OPW 733: Tienduizend redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 

overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



OPW 733: Tienduizend redenen 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



OPW 733: Tienduizend redenen 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit,

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.



Zegen 

met gezongen 

Amen



Gezegende zondag!

Om 18:00 uur gaat voor: 

Ds. N. Paap, Vlaardingen

Nu is er gelegenheid de doopouders te feliciteren

om elkaar te ontmoeten 

in de Voorhof!

Deze dienst is na te luisteren op www.kerknumansdorp.nl

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar in de kerkzaal voor 

een luisterend oor en /of een gebed voor u.
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