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Orde van de dienst 
van Woord, gebed en doop 
 

‘Ik houd van jou!’ 
 

 
 
 
 
In deze dienst zullen Quinten en Matthew gedoopt worden.  
 
 
 
Voorganger: ds. Bert van der Linden 
Ouderling van dienst: Annemarieke de Wit - Eemsing 
Organist: Ben de Rooij  
 
Waalwijk, 7 februari 2016 
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Deze orde bevat een aantal Engelstalige coupletten, omdat  de eerste taal van 
John Tarpeh het Engels is. 
 
 
 
 
 
 



3 

 

VOORBEREIDING 
 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Stilgebed 
 
Aanvangslied: Lied 216 (staande) 
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

Morning has broken, like the first morning, 

blackbird has spoken, like the first bird. 

Praise for the singing, praise for the morning, 

praise for them springing fresh from the word 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Mine is the sunlight, mine is the morning, 
born of the one light, Eden saw play. 
Praise with elation, praise every morning, 
God's recreation of the new day. 
 

 
Bemoediging en groet (staande) 
 
We gaan zitten. 
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Samenzang: Dit is de dag die de Heer heeft gegeven (Lied 632) 
 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht gegeven.  
 
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren.  
Doven van harte verhard om Zijn woord niet te horen.  
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.  
Wij zijn in Christus herboren.  
 
Nu zend Uw geest als een vuur als een stem in ons midden.  
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.  
En zo voortaan eren Uw heilige Naam.  
En U in waarheid aanbidden.  

 
Leefregels van Johannes en Jezus 
 
De mensen vroegen aan Johannes: ‘Wat moeten wij doen om goed te leven?’ Hij 
antwoordde: ‘Stel dat je twee hemden hebt. Geef er dan één aan iemand die 
helemaal geen hemd heeft. En deel je eten met mensen die honger hebben.’ Er 
kwamen ook tollenaars die gedoopt wilden worden. Ook zij vroegen Johannes: 
‘Meester, wat moeten we doen om goed te leven?’ Tegen hen zei Johannes: 
‘Laat de mensen niet te veel betalen.’ Daarna vroegen een paar soldaten: ‘En wat 
moeten wij doen?’ Johannes zei: ‘Wees tevreden met je loon. Pak van niemand 
geld af.’ (Lucas 3 : 10 – 14) 
Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten 
zeggen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 
Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’ De man 
antwoordde: ‘Houd van de Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel, met je 
hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemens als van 
jezelf. Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig 
leven.’ (Lucas 10 : 25 -28) 
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Samenzang: Lied 886  
 

Abba, Father, let me be,  
yours and yours alone. 
May my will forever be  
evermore your own. 
Never let my heart grow cold.  
Never let me go. 
Abba, Father, let me be,  
yours and yours alone. 
 
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  

 

RONDOM DE BIJBEL 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen  
 
De kinderen gaan naar de jeugdkerk. 
 
Evangelielezing: Lucas 3 : 15 – 22 door Riet Hoogerbrug 
 

15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes 
misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doopjullie met 
water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed 
genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met 
de heilige Geest en met vuur; 17 hij houdt de wan in zijn hand om 
de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf 
in onblusbaar vuur verbranden.’ 
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18 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij 
hun het goede nieuws. 19 Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was 
terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege 
al zijn andere wandaden, 20 voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan 
nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. 

21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan 
het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de heiligeGeest in de 
gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent 
mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 
 
Samenzang:  Lied 524 : 1, 2, 4  
 

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,  
stroomt aller wereld water daarin samen. 
Noach en Mozes, Jona en Naäman 
moedigen U vanaf de oever aan. 
 
Gij wilt niet als een onbeschreven blad 
veraf staan van ons volgekladderd leven; 
ons leven wordt U op het lijf geschreven, 
Gij stapt in onze dood als waterbad. 
 
Gij rijst uit onze dood en van omhoog 
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 

 
Verkondiging: ‘Ik houd van jou!’ 
 
Tijdens het lied ‘Welkom, welkom in ons midden’ worden Quinten (14 oktober  
2015) en Matthew (16 november 2015) de kerk binnen gedragen. Hun ouders zijn 
achtereenvolgens Maarten Kraneveld en Chantal Kraneveld – te Dorsthorst  en 
John Tarpeh en Hariët Tarpeh – van Ittersum.   
 
Daarna komen de kinderen van de jeugdkerk terug in de kerk. 
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Wisselzang  

 
 
 
 
 
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 
 
Presentatie  en gedicht door Chantal  
 

Nu je nog maar net op de wereld bent,  
Ben je nog niet echt met liefde bekend.  
Je weet nog niet wat en je weet nog niet hoe  
Er komt enkel liefde naar je toe  
Je hoeft niets te vragen, je wordt op handen gedragen.  
 
Straks leer je zitten, kruipen en staan,  
Je kijkt naar buiten, op je tenen voor het raam.  
Van papa en mama hou je het meeste  
En dan van je lieve speelgoedbeesten.  
Je ziet een grote wereld opengaan,  
Maar thuis blijft het vertrouwde wereldje bestaan.  
 
Maar hoe groter de wereld opengaat,  
Hoe kleiner je in deze wereld staat.  
Daarin veranderen de mensen en dingen steeds,  
En de beloofde gouden bergen het meest.  
Maar in donker en diepte zal je merken  
Dat steeds de liefde je zal sterken.  
Want alles wat zonder liefde is,  
Blijft altijd zonder betekenis. 

 
Inleidende woorden door ds. Hariët Tarpeh – van Ittersum 
 
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. 
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Wil je ruimte maken in het gezin voor de christelijke opvoeding en je vrouw 
daarbij zoveel als binnen je vermogen ligt, steunen?  
 
Voorzinggroep: In het water van de doop 
 

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 

Refrein: 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
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Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 

Refrein: 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

De kinderen mogen onder dit lied naar voren komen. 
 
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 de ouders terzijde staan in vriendschap als zij proberen hun kind 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! 
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Jeugdkerklied: Jezus is de Goede Herder 
 

 
 
Orgelspel 
 
Onder het orgelspel zoeken de kinderen hun plaats in de kerk weer op. 
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DIENST AAN ELKAAR  EN DE WERELD 
 
Gebeden 
 
Collecten   
 
Slotlied: Lied 416 (staande) 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

God be with you till we meet again; 
By His counsels guide, uphold you, 
With His sheep securely fold you; 
God be with you till we meet again. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

God be with you till we meet again; 
Neath His wings protecting hide you; 
Daily manna still provide you; 
God be with you till we meet again. 

 
Heenzending, zegen en beaming (staande) 
 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders  te feliciteren. 


