
Orde van dienst voor zondag 27 juni 2021 

Doop van Maud Elize Dijkstra en viering Maaltijd van de Heer 

 

Voorganger: Ds. Rianne van der Nagel-Meter 

M.m.v. Remco in ‘t Veld (orgel)  

 

Inleidende orgelmuziek 

 

- Opgang en intrede –  

 

Binnenkomst van de ambtsdragers en doopouders 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de paaskaars (door Herman en Karlijn) 

 

Openingslied Psalm 23b: 1, 2 en 4 (‘De Heer is mijn herder’)  
 

Bemoediging  en groet door predikant 

Gebed 

 

- Dopen –  

 

de dopeling komt binnen 

Ondertussen horen we de muziek van ‘Jouw leven staat aan het begin’  NLB 354 

 

 1.  Jouw leven staat aan het begin,  

  het heeft nog geen herinnering,  

  het is zo weerloos en zo klein,  

  je weet nog niet hoe het zal zijn.  

 refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,  

  noem ons bij onze naam.  

 

 3/4 Het water wacht, die diepe zee 

  geeft jou een taal, een teken mee.  

  Dat teken is een heilgeheim:  

  God wil met jou verbonden zijn.  

 refrein:  O Heer, bevestig ons bestaan,  

  noem ons bij onze naam.  

 

- waarom wij dopen  

- presentatie van de dopeling  

- water in de doopvont door Julian, Lucas en Herman 

 

- doop van  Maud Elize Dijkstra   

 

- lied  ‘De Here zegent jou’ Kinderopwekking 185   

 

- vraag aan de ouders  

Herman Dijkstra en Karlijn van der Laan  

 

- bevestigen van de naam op de dooprol  



- overhandigen van de doopkaars en de doopkaart  

 

- welkom door de gemeente [staande]  

v. Gemeente van Christus, 

  belooft u Maud die gedoopt is 

  in uw midden te ontvangen,  

  haar te dragen in uw gebeden  

  en samen met Maud en haar ouders 

  de weg van Gods Koninkrijk te gaan?  

  Wat is daarop uw antwoord?  

  

 a. Ja, dat beloven wij.  

  Welkom, kind van God, 

 welkom in de kerk van Christus, 

  wereldwijd en in ons midden.  

 

- Dienst van het Woord –  

 

Gesprek met de kinderen  

Kinderlied ‘Blij, blij, mijn hartje is zo blij’ Op Toonhoogte 481 (gekozen door grote broers Julian en Lucas)  

de kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

Lezing Exodus 33: 12-23 (BGT – door familielid van de doopouders)  

Lied  ‘Wat de toekomst brengen moge’ NLB 913: 1 en 2  

Lezing Johannes 1: 14-18 (BGT)  

 

Overweging  

 

Meditatieve muziek   

Lied ‘Altijd welkom’ door Elbert Smelt   

 

     - Dienst van de Tafel -  

Dankzegging en voorbeden  

 

Viering Maaltijd van de Heer  

 [We zingen de tekst van het ‘Heilig, heilig, heilig’ (1 couplet, op beamer) en tijdens het 

gebruiken van brood en wijn speelt Remco ‘Ubi caritas’ - NLB 568a]  

 

 - Dienst van het antwoord en afsluiting –    

 

Slotlied   ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ NLB 416: 1 en 4 

  

Zegen 

 

Collecte  informatie op de beamer  


