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Orde voor de dienst van Woord, Gebed en Doop 
 
 

‘Kijk, water!’ 
 

 
 
 

In deze dienst zullen Josje van Pinxteren en Emma Vugts worden gedoopt. 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Bert van der Linden 
Organist: Nico Olie 
 
 
Waalwijk, 3 april 2016 
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VOORBEREIDING 
 
Welkom en afkondigingen 
Stilgebed 
Aanvangslied: Psalm 87 : 1 en 2 (staande) 
 

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 

 
Bemoediging en groet (staande) 
 
We gaan zitten. 
 
Kinderlied: Lied 359 
 
 
Leven is gegeven  
door het water, nu gaat er  
ver boven ons geloven 
steeds een naam met ons mee. 
 
Dopen is geloven  
dat een herder je verder 
bewaren zal en sparen,  
zo gaat God met jou mee. 
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Levensregels 
 
Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft 
is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God 
is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in 
de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van 
de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en 
zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij 
elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we 
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid 
geworden.   
 
                                                                                       1 Johannes 4 : 8 - 12 
 
Samenzang: Lied 891 (trad.) 
 
Dit lied werd ook gezongen in de trouwdienst van Rick en Silke op 29 augustus 
2009. 
 

Heer, ik kom tot U, 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
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ROND DE BIJBEL 
 
Gebed 
 
Moment van de kinderen 
 
De kinderen gaan naar de jeugdkerk. 
 
Bijbellezing: Filippus en de Ethiopiër (Handelingen 8 : 26 – 40) 
 
26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de 
verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27 Filippus deed wat hem gezegd werd 
en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een 
hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met 
het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te 
aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te 
lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 
30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, 
waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe 
zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te 
stappen en bij hem te komen zitten. 32 Dit was het schriftgedeelte dat hij las:  
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;  
als een lam dat stil is bij zijn scheerder  - deed hij zijn mond niet open.  
33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn 
nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.’  
34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het 
heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te 
spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als 
uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en 
de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’  
37  38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus 
als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, 
greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem 
niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40 Filippus kwam terecht in 
Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, 
tot hij in Caesarea aankwam.  
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Samenzang:  Lied 353 (met de voorzinggroep) 
 

Nu heeft het oude leven afgedaan! 
Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 
want grote dingen heeft de Heer gedaan: 
wij zijn als kinderen van God herboren. 
 
Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht 
die werd begraven in de dood des Heren, 
die opstond tot het leven in zijn kracht 
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren. 
 
Water en Geest verwekten door de doop 
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven. 
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven. 
 
't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond: 
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 
om overal, de hele wereld rond, 
de boodschap van zijn rijk te laten horen. 

 
Verkondiging 
 
Als we het welkomstlied zingen zullen Johanna Agnita Helena Catharina Cornelia 
van Pinxteren (Josje) en Alida Johanna Maria Vugts (Emma) binnen worden 
gebracht. Hun ouders zijn Rick van Pinxteren en Silke van Pinxteren – Hoefnagel 
en Bas Vugts en Angela Hoefnagel. De kinderen werden achtereenvolgens  op 30 
december 2015 en 2 februari 2016 geboren. Daarna komen de kinderen van de 
jeugdkerk binnen. Zij mogen vooraan komen zitten. 
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2 vrouwen:     3 allen: 
Welkom, welkom in ons midden,  Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind,   welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij het licht aanbidden   hier mag jij de zon aanbidden 
dat de duisternis verblindt.   die de wereld overwint. 
 
4 mannen:     5 allen: 
Welkom, welkom in ons midden,  Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind,   welkom, nieuwgeboren kind, 
hier mag jij de Naam aanbidden  hier mag jij de Heer aanbidden 
die met jouw naam zich verbindt.  die voltooit wat jij begint. 
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ROND DE DOOP 
 
Inleidende woorden 
 
De doop is het teken van het begin, van de open deur van de genade van God.  
In de naam van de Vader, die ons aanneemt als zijn kind, voordat wij het geloven 
en ons opneemt in zijn eeuwige liefde, voordat de kerk dit met haar teken 
betuigt. In de naam van de Zoon, die gekomen is in de wereld om ons als God te 
zoeken en ons te roepen tot zijn Koninkrijk. In de naam van de Heilige Geest: 
God-met-ons in kracht en genade. 
Onder het aanroepen van de drie namen van Gods nabijheid en erbarmen wordt 
de doop bediend. Ze is teken van het allerhoogste, maar zonder geloof een lege 
vorm. Een gering gebeuren lijkt de doop, maar ze is het onderpand van Gods 
vergevende liefde, want zo zeker als deze kinderen worden gedoopt, zo zeker 
heeft God hen bestemd voor zijn Koninkrijk. Hij zal hen nooit verlaten. 
Zo is doop een verbond dat bezegeld wordt tussen God en uw gezin. U vertrouwt 
uw kind toe aan de Allerhoogste, Hem dankend voor dit mensenkind dat Hij aan 
uw hoede heeft toevertrouwd. Opdat dit teken betekenis krijgt in uw gezin en in 
het leven van uw kind, roept de kerk u op de verantwoording voor de doop van 
uw kind op u te nemen: het vertrouwt te maken met het geloof in God, het in 
contact te brengen met het evangelie van Jezus Christus, opdat het, eenmaal 
volwassen geworden, zelf de doop kan bevestigen in de gemeenschap van 
Christus. 
 
Doopgelofte 
 
Belijd je te geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Erken je dat de doop een teken en zegel is van de liefde van God ons getoond in 
Jezus Christus. 
Beloof je je kind christelijk op te voeden, daarbij gebruikmakend ook van de hulp 
die de kerk daarbij geeft. 
Wil je ruimte geven in je gezin aan de christelijke opvoeding en je partner daarbij 
steunen zoveel als in je vermogen ligt? 
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Doopgedachtenis en belijdenis: Lied 303 (staande) 
 

 

2         3 

Jezus, Gods Zoon, / leefde en stierf       Geest die ons troost, / levend nabij,  

voor allen, voor ons. / Hij leeft vandaag      genezing en vuur. / Adem van God,  

hier onder ons, / hier onder ons.       kracht onderweg / dag in dag uit.  

Jezus, wij willen U danken.         Trooster, wij willen U danken  

Jezus, wij danken U.         Trooster, wij danken U.  

Jezus, wij prijzen U.         Trooster, wij prijzen U.  

Jezus, wij zingen uw heilige naam.      Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
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Doopgebed  
 
Bediening van de Heilige Doop en doopkaars 
 
Gelofte van de gemeente (staande) 
 
Wilt u als gemeente deze kinderen een plaats geven in uw midden, zodat uw zorg 
en liefde naar hen uitgaat?  
Wilt u deze ouders terzijde staan in vriendschap als zij proberen deze kinderen 
groot te brengen in de Geest van het evangelie, indachtig uw eigen doop? 
 
Zegenbede: Lied 363 (staande) 

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! 
 

Jeugdkerk?:  
 
Orgelspel 
 
De kinderen zoeken hun plaats in de kerk weer op. 
 
DIENST AAN ELKAAR EN DE WERELD 
 
Gebeden 
 
Collecten   
 
De kinderen uit de crèche komen in de kerk voor de zegen. 
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Slotlied: Lied 704 (staande) 
 
Dit lied werd ook gezongen in de doopdienst van Daan Vugts op 21 april 2013. 
 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
Heenzending, zegen en beaming. 
 
Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders in het koor te feliciteren. 
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