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Orde voor de dienst van Woord, gebed en doop 
 

LICHTDRAGERS 
 
 

 
 
 
In deze dienst zal Emma Broeks worden gedoopt. 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Bert van der Linden 
Organist: Nico Olie 
 
Waalwijk 5 februari 2017 
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VOORBEREIDING 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Stil gebed 
 
Aanvangslied: Psalm 105 : 1 en 3 
 
1     3 
Looft God den Heer, en laat ons blijde God, die aan ons zich openbaarde, 
zijn glorierijke naam belijden.  regeert en oordeelt heel de aarde. 
Meldt ieder volk en elk geslacht Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
de wonderen die God volbracht. tot in 't duizendste geslacht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 't Verbond met Abraham zijn vrind 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang: Lied 359 
 
Leven is gegeven    Dopen is geloven  
door het water, nu gaat er   dat een herder je verder  
ver boven ons geloven    bewaren zal en sparen,  
steeds een naam met ons mee.  zo gaat God met jou mee.  
 
Regels van God 
 
Hoe weten we zeker dat we God echt kennen? Doordat we ons aan zijn regels 
houden. 4 Iedereen die zegt dat hij God echt kent maar zich niet aan zijn regels 
houdt, die is een leugenaar. Gods waarheid is niet in hem. 5 Maar als we ons wel 
aan Gods regels houden, dan zal Gods liefde in ons volmaakt zijn. En dan weten 
we zeker dat we bij God horen. 6 Als iemand zegt dat hij voor altijd bij God hoort, 
dan moet hij leven zoals Jezus geleefd heeft. (1 Johannes 2 : 3 – 6) 
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Samenzang: Lied 119a (met zinggroep) 
 
Uw Woord omvat mijn leven   Op U laat ik mij voorstaan,  
en tilt het aan het licht.   ik ben aan U gehecht.  
Hebt Gij zo door uw spreken   Waar Gij betrouwbaar voorgaat  
niet alles opgericht?    ontvouwt zich weer een weg.  
Uw Woord zet mij op vaste grond  De paden die ik zelf bedacht  
en vult met louter leven   zijn doelloos doodgelopen. 
de woorden in mijn mond.  Zij voerden in de nacht. 
 
God, laat mij nooit verliezen  
de vreugde om uw woord,  
de moed mijn weg te kiezen  
waar ik uw voetstap hoor.  
En overtuig mij dag aan dag  
dat Gij mij hebt geroepen,  
ja, dat ik leven mag! 
 
ROND DE BIJBEL 
 
Gebed 
 
Moment van de kinderen 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk. 
 
Lezing: Matteüs 5 : 13 - 16 
 

 

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan 
het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder 
een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht 
geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
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Samenzang: Lied 838 : 1, 3 en 4 
1     3 
O grote God die liefde zijt,  Leer ons het goddelijk beleid 
o Vader van ons leven,   der liefde te beamen, 
vervul ons hart, dat wij altijd  opdat wij niet door onze strijd 
ons aan uw liefde geven.  uw goede trouw beschamen. 
Laat ons het zout der aarde zijn, Leg ons de woorden in de mond 
het licht der wereld, klaar en rein. die weer herstellen uw verbond. 
Laat ons uw woord bewaren,  Spreek zelf door onze daden 
uw waarheid openbaren.  van vrede en genade. 
 
4 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
Verkondiging 
 
 
 
 
Onder het dooplied wordt Emma binnengebracht. Zij werd geboren op 21 oktober 
2016. De kinderen van de kinderkerk mogen vooraan komen zitten. 
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ROND DE DOOP 
 
Dooplied: Welkom, welkom in ons midden 
 

 
 
 
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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Onderwijzing 
 
Gedoopt in de naam van de drie-enige God 
Bij zijn hemelvaart heeft onze Heer Jezus Christus zijn apostelen de opdracht 
gegeven: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hen te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ 
(Mt.28:19).Gehoorzaam aan deze opdracht wordt in de kerk de heilige Doop 
bediend aan kleine en grote mensen. 
Wij gedenken het woord van de apostel Johannes: ‘Bedenk toch hoe groot de 
liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God 
genoemd, en dat zijn we ook’ (1 Joh. 3:1). Wie gedoopt worden in de naam van 
de Vader, ontvangen het teken en zegel van het verbond van zijn genade: wij 
mogen zijn kinderen zijn en heten erfgenamen van de belofte. Dat is ons heil en 
ons behoud. 
 
Presentatie  
 
ouderling:   Hier in het huis van God is binnengebracht Emma,  dochter van Alex 
Broeks en Gerlinde Broeks – van Heijst . 
 
De doopouders komen naar voren. 
 
voorganger:   Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest?  
 
ouders:  Ja, dat verlangen wij.  
 
voorganger:   En met welke naam zal zij gedoopt worden?  
 
ouders:  Emma Elisa Janne Broeks 
 
voorganger:  Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.  
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Samenzang: Abba, Vader 
 
Abba, Vader, U alleen,   Abba, Vader, laat mij zijn, 
U behoor ik toe,   slechts van U alleen, 
U alleen doorgrondt mijn hart,  dat mijn wil voor eeuwig zij, 
U behoort het toe.   d'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
U laat nooit alleen,   laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, U alleen,   Abba, Vader, laat mij zijn, 
U behoor ik toe.   slechts van U alleen. 
 
Doopgebed  
 
Eeuwige God, wij zegenen U, omdat Gij Noach uit de zondvloed hebt verlost, 
Israël uit de Schelfzee hebt bevrijd en Jezus uit de Jordaan hebt opgewekt. 
Wil ook ons, bidden wij, zó aan het licht brengen uit het water van de dood 
om op te staan tot leven waarin Gij welbehagen hebt. 
Stort over Emma die in dit water gedoopt gaat worden uw heilige Geest uit, 
die zweeft boven de wateren, – de duif van de Jordaan –,  opdat in haar de 
gezindheid groeit  van Jezus Christus, onze Heer.  
Amen.  
 
Belijdenis: Lied 303 (staand) 
 

Zonne en maan, water en wind,  
de bloem en het kind schiep onze God.  
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.  
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U.  
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam.  
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Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf  
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag  
hier onder ons, hier onder ons.  
Jezus, wij willen U danken.  
Jezus, wij danken U.  
Jezus, wij prijzen U.  
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 
Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God,  
kracht onderweg dag in dag uit.  
Trooster, wij willen U danken  
Trooster, wij danken U.  
Trooster, wij prijzen U.  
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 
Doop, handoplegging en doopkaars 
 
Gelofte ouders  
 
Zo is de naam van dit kind nu verenigd met de Naam van de drie-enige God. 
Willen jullie, Alex en Gerlinde, Emma ontvangen als een kind van God en je door 
haar aanwezigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof? En willen 
haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand? 
 
Ja, dat willen wij. 
 
Verwelkoming en aanvaarding (staande) 
 
Gemeente, wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden om het in woord en daad 
te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente, opdat zij haar doop zal leren 
beamen? 
 
Ja, dat beloven wij 
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Loflied: Lied 704 (staande) 
 

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. 

 
Onder het naspel gaan de kinderen weer naar hun plaats. 
 
 
Gebeden 
 
Collecten 
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Heenzending en zegen 
 
Beaming: Lied 425 
 

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden  
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord.  
 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 

 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en staat er koffie 
en fris voor iedereen klaar. 


