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Voorganger: ds.Tineke Wielstra-Ensing 

Organist: Barbara Coster- Notenbomer 

Datum:  Zondag 15 december 2019 
 

We vieren de doop van 
 

Britt Alida van Egdom   
 

(geboren 29 september 2019) 
 

 
 

Thema: ‘Hoe maak je het goed ?’ 
  

Orgelspel 
Welkom 

 

- VOORBEREIDING - 
 

Moment van stilte en bezinning  
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 
(gemeente gaat staan) 
 

Groet en bemoediging 
v.:  de Heer zij met u 
a.:  ook met u zij de Heer. 
v.: Eeuwige, onze God, 
 Wij die U nooit hebben gezien,- 
a.:  Zie ons hier staan. 
v.:  Wij die van U hebben gehoord,- 
a.:  hoor Gij ons aan. 
v.:  Uw naam is dat Gij mensen helpt,- 
a.:  wees onze hulp. 
v.:  En dat Gij alles hebt gemaakt,- 
a.:  maak alles nieuw. 
v.:  En dat Gij ons bij name kent,- 
a.:  leer ons U kennen. 
v.:  Die bron van leven wordt genoemd,- 
a.:  doe ons weer leven. 
v.:  Die hebt gezegd: ‘Ik zal er zijn’,- 
a.:   wees hier aanwezig. Amen. 
(gemeente gaat zitten) 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rkdelft.nl%2Fcms%2Ftypo3temp%2Fpics%2Fdoop153x200.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rkdelft.nl%2Fcms%2Findex.php%3Fid%3D1230&docid=V8octIC5A4DJRM&tbnid=eiDAt9RZgBXv2M%3A&vet=10ahUKEwi76MeDua3mAhUF86YKHTMHA98QMwiAAigEMAQ..i&w=153&h=200&hl=nl&bih=660&biw=1151&q=doop&ved=0ahUKEwi76MeDua3mAhUF86YKHTMHA98QMwiAAigEMAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rkdelft.nl%2Fcms%2Ftypo3temp%2Fpics%2Fdoop153x200.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rkdelft.nl%2Fcms%2Findex.php%3Fid%3D1230&docid=V8octIC5A4DJRM&tbnid=eiDAt9RZgBXv2M%3A&vet=10ahUKEwi76MeDua3mAhUF86YKHTMHA98QMwiAAigEMAQ..i&w=153&h=200&hl=nl&bih=660&biw=1151&q=doop&ved=0ahUKEwi76MeDua3mAhUF86YKHTMHA98QMwiAAigEMAQ&iact=mrc&uact=8
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De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind 
Gedichtje zondagskind: 

Twee kaarsjes staan te branden 
maar kijk, er is nog plek voor meer 
Het derde kaarsje laat ons voelen; 
God maakt het goed steeds weer. 

 

Kyriegebed, we zingen na enkele gesproken gebedsintenties:  
Lied 463: 1, 4, 6, 7 en 8 
 

 -  DIENST VAN HET WOORD - 
 

Gebed bij de opening van de schriften 
 

Kindermoment 
We zingen het projectlied 
Collecte bestemd voor de Stichting Vakaró voor Komló 
 

Schriftlezing Oude Testament: Micha 6: 1-8 (hoofdlezing)  
61Hoor toch wat de HEER zegt! 
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, 
laat de heuvels getuige zijn. 
2Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, 
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. 
De HEER heeft een geschil met zijn volk, 
hij klaagt Israël aan: 
3‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? 
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 
4Ik heb je weggeleid, 
bevrijd uit de slavernij in Egypte. 
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam 
om jullie voor te gaan. 
5Ben je dan vergeten, mijn volk, 
wat Balak besloot, de koning van Moab, 
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? 
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? 
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ 
6‘Wat kan ik de HEER aanbieden, 
waarmee hulde brengen aan de verheven God? 
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, 
zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 
7Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, 
met olie, stromend in tienduizend beken? 
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, 
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 
8Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
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Zingen: Lied 335 
 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Jakobus 5: 7- 10  
Zingen: Lied 452 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Antwoordlied: Lied 513 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

- BEDIENING VAN DE DOOP - 
 

Presentatie 
 

De dopelinge wordt binnengebracht, we zingen: ‘Laat de kind’ren tot mij 
komen’, Ev.liedb. 278: 1 
 

Het doopwater wordt in het doopvont geschonken 
 

Vraag naar de naam 
 

We zingen: Lied 139 b 
 

Inleiding op de doop 
 

Doopgebed 
 

We luisteren naar: ‘Ik zal er zijn’, Sela 
 

De doopouders komen met hun kinderen naar voren 
 

Beantwoording van de doopvragen 
 

We zingen: ‘Verbonden met vader en moeder’, Geroepen om te zingen 79: 1, 
2 en 3 
 
(kinderen in de kerk mogen naar voren komen) 
 

Doop en handoplegging 
 

We zingen staande: ‘Verbonden met vader en moeder’, Geroepen om te 
zingen 79: 4 (refrein: ‘wordt=werd’) 
 

Verwelkoming 
 

Voorganger:  Gemeente, draag haar  
die gedoopt is, in uw gebeden 

  en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 
Allen:  Welkom, kind van God, 
  welkom in de kerk van Christus, 
  wereldwijd en in ons midden. 
 

(de gemeente gaat zitten) 
 

De doopkaars, de doopkaart worden aangeboden en het doophart wordt 
opgehangen en de kinderen van de kindernevendienst bieden iets aan. 
(iedereen gaat weer zitten) 
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- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 
 

Mededelingen 
Inzameling van de gaven: 

1e collecte:  Diaconie 
2e collecte: Kerk 

Orgelspel  

 
 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

- DIENST VAN DE ZEGEN -   
 

Slotlied: Lied 444  
Gemeente gaat staan 
  

Wegzending en zegen, 
besloten met gezongen ‘Amen’, Lied 431 b 
  

Orgelspel 
 

 

 

Na de dienst is iedereen van harte welkom in ‘Het Trefpunt’ om na te praten 
met koffie, thee of limonade.  

 

Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee: 
Ouderling van dienst  Wilma van Dijk  
Diaken van dienst  Carla van Maasakkers 
Overige ambtsdragers:   Theo Scheffer, Henk de Kleuver   
Lector     Marijke Vogelezang   
Zondagskind    Maud Zeegers   
Koster    Ad van de Weerd  
Beamteam    Martijn Huibers, Adri Cardol    
Kindernevendienst   Judith Zaaijer, Jolanda van de Pest   
Kinderoppas   Irene Rou, Jacintha Hendriks   
Gastvrouw/-heer   Marion van Steenbeek, Kees Maliepaard  
Orde van Dienst  Ad van den Bovenkamp 


