
Doopdienst  15 mei 2022    
Lisa Imkje v.d. Meulen en 
Ylsa Hinke v.d. Steege         
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling Brant Visser 
organist Anton v. d. Meulen 
lector Geeske Prins 
 
welkom - aansteken paaskaars 
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
zingen Ps. 105 : 1, 3  
 
inleiding 
 
zingen lied 188 Ev.Ldb. (canon) 
‘k stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn 
God 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
    Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
   ‘k zie naar Hem op en weet : Hij is mij 
steeds nabij 
 
gebed om de opening van het Woord 
 
schriftlezingen Ps. 121 , Marcus 10 : 13-16 
 
zingen lied 278 Ev. Ldb. 
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 binnen lopen 
 
2. Laat de mensen tot Mij komen,  
over alle wegen 
laat de mensen tot Mij komen,  
houdt ze toch niet tegen 
want de poorten van mijn Rijk,  
gaan ook voor hen open 
als ze aan een kind gelijk, bij Mij 
binnenlopen  
 
verkondiging 
 
zingen (via youtube) “Ik zal er zijn” - Sela 
 
Lisa Imkje en Ylsa worden binnengebracht 
zingen lied 347 : 1, 2  

voorlezen van de doopbrief 
 
zingen lied 79 uit ‘geroepen om te zingen’ 
1. Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee 
maar ook met de andere mensen,  
vier jij hier dit feest met ons mee 
refrein :    
Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest 
want jij wordt gedoopt  
in de naam van de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest   
 
2. Jij bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd 
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt  refrein 
 
vragen aan de doopouders, naamgeving  
 
zingen lied 79 : 3 
Je bent een begrip aan het worden,  
steeds meer mensen noemen jouw naam 
ook God begint jouw naam te roepen  
en dus zijn wij hier nu tezaam   refrein  
 
doopvragen 
vraag aan de gemeente 
bediening van de doop en zegen 
 
zingen lied 79 : 4 
nu mag je gaan leven met mensen,  
verbonden in liefde en trouw 
omdat zij vandaag bij dit dopen,  
Gods Naam legden naast die van jou 
refrein  
 
overhandiging doopkaars, -kaart, -brief  
kindernevendienst 
 
gedicht 
 
zingen Ps. 139b 
 
gebeden 
 
collectemoment  
1e SDOK (steun aan vervolgde christenen) 
2e Ontmoetingskerk    
 
zingen lied 885 
 
zegen 


