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ORDE VAN DIENST 
(voorkant) 

 
Doopdienst zondagmorgen 1 november 2020 

in de Immanuëlkerk van de  
Protestantse Gemeente te Rozenburg 

 
In deze dienst zal worden gedoopt: 

 
Fiene Marleentje Helena Serfhos 

dochter van Matthijs Serfhos en Daniëlle van Diejen 
 

 
 
 
 

 
Voorganger: Ds. Simone Voskuil-Dijkshoorn 
Organist:  Frans Gort   
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Welkom (door de ouderling van dienst) 

 
Aanvangslied: NLB 287: 1 en 2 (staande) 
1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, - 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen, - 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: NLB 287: 3    (staande) 
3. Rond het water van de doop 
komt de Rode Zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood 
volgen wij een brandend baken: 
in het nachtelijke uur 
vlamt een vuur. 
 
Gemeente gaat zitten  
Verootmoedigingsgebed 
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Zingen: HEMELHOOG 555: 1, 2 en 3 – ‘Danklied’   
1. Dank U, Vader van de lichten, 
voor de sterren en de maan, 
dank dat U mij niet een dwaalweg 
door de duisternis laat gaan, 
dank U voor het licht der wereld, 
voor de zon van mijn bestaan. 
 
2. Dank U, Jezus, voor uw liefde, 
uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven, 
de vergeving van mijn schuld, 
dank dat mij het licht van Pasen 
met de moed der hoop vervult. 
 
3. Dank U, Geest, voor al uw gaven, 
voor het goede wijd en zijd, 
voor de vrede en de vreugde, 
voor de trouw te allen tijd, 
dank voor alle troost en vriendschap, 
dank voor de zachtmoedigheid. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kindermoment + kinderlied (filmpje van Krina Kaijen) 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
1e Bijbellezing: 1 Koningen 3: 16 t/m 28 (NBV)  -  door lector 
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Zingen: NLB 111: 6 
6. Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
2e lezing: Johannes 3: 16 t/m 17                         -   door lector 
 
Zingen: HEMELHOOG 510: 4 en 5 
4. O mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
door ijdle glans verblind! 
 
5. U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid. 
 
Uitleg en verkondiging 
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Zingen: HEMELHOOG 523: 1, 2 en 3 (staande) 
1. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. 
 
2. Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is. 
 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam -  
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst  
 
Viering van de Heilige Doop 
 
Doopgebed 
 
Zingen: NLB 348: 1 t/m 5 
(Tijdens het zingen wordt de dopeling binnengebracht) 
1. Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
2. Hier zijn wij dan: van U is 't jonge leven, 
het moet U dankend worden weergegeven 
want alles komt uit uwe hand. 
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3. Reeds staat Gij klaar en komt ons vriendelijk tegen, 
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
eer wij U zoeken zijt Gij daar. 
 
4. Geef ons uw naam, de oude mens moet sterven, 
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven 
als Gij maar voor hem in wilt staan. 
 
5. Het water wacht en 't kind ontvangt uw zegen, 
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen 
en niemand rukt het uit uw macht. 
Onderwijzing; Doopvragen 
 
Zingen: GotZ 79: 1 en 2 – ‘Verbonden met vader en moeder’  
 
 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 een bij op dit feest 
   want jij wordt gedoopt in 
   de naam van de Vader, de Zoon 
   en de Heilige Geest. 
 
 2. Je 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) 
 
Bediening van de Heilige Doop  
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De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars.  
 
Verwelkoming  
 
Voorganger 
Gemeente van Jezus Christus, …… 
 
Antwoord gemeente: Ja, dat willen wij. 
 
Zingen (loflied): HEMELHOOG 507: 1, 2, 3 
1. Ik zegen jou in Jezus’ Naam 
Hij bewijst zijn trouw. 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 
Hij blijft bij jou. 
 
2. Een bloem die in de schaduw groeit 
houdt zijn blaadjes dicht. 
Een bloem bloeit open in de zon, 
groeit naar het licht. 
 
3. Wanneer het leven tegenvalt - 
mensen doen je zeer - 
bedenk: op wie de regen valt 
groeit naar de Heer. 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en het ‘Onze Vader’   
 
Mededelingen (ouderling van dienst)  
 
Inzameling van de gaven 
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Slotlied (staande): HEMELHOOG 473: 1 en 2 
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
Refrein 1 
 Vader maak mij tot een zegen   Ga mij niet voorbij 
 Regen op mij met uw Geest Heer  Jezus kom tot mij 
 Als de Bron van leven  Die ontspringt diep in mij 
 Breng een stroom van zegen 
 Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
2. Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
Refrein 2 

Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Slot:  Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij 
  Van uw liefde delend  
 Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen (met gezongen ‘Amen’)   
 
Na afloop van de dienst kunt u voor in de kerk de doopou-
ders feliciteren met de doop van hun kind.  


