
Doopviering op 4 oktober  in de Ontmoetingskerk - Noordeloos 

 

 

Thema: Geef het door! 
 

 
 

 

In deze dienst wordt gedoopt: 

 

Elisabeth Catharina Emilia Gips, geboren op 13 mei 2020, 

dochter van Tristam en Aria Gips-Hoffman,  
zusje van Anna 

 

 

Voorganger:  ds. Annette Driebergen 

Organist:  Peter Veen 
Lector:  Wies Harrewijn 

 

 

 

 
Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied: psalm 139: 1 en 2 

 

Bemoediging en groet 

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.: Genade, goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u allen 
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.: Amen 

 

Over de dienst 

 
Moment voor de kinderen 

 

We luisteren en kijken naar: ‘Daniël, vertrouw op God’ - 

https://www.youtube.com/watch?v=FrAAUhG-fLU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FrAAUhG-fLU


Gebed om ontferming 

 

Loflied: lied 305: 1 en 3 

 
Gebed om de Geest 

 

Uit de Bijbel: Deuteronomium 4: 5-10 
 

Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u 

moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u 

wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: 

‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’  

Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, 

telkens als wij hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en 
regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?  

 

Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met 

eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw 

kinderen en kleinkinderen doorvertelt. 
Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij 

had gezegd: ‘Roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren 

ze ontzag voor mij te hebben zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen 

bij.’ 
 

Zingen: psalm 105: 1 en 3 

 

Uitleg en verkondiging: ‘Geef het door’.  

 

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ (tijdens zingen of naspel van het lied wordt de dopeling 
binnengebracht) 

 

Ik zal er zijn voor jou, 

dat heeft de Heer gezegd. 

Ik zal er zijn voor jou 
met vrede en met recht. 

 

Ik zal er zijn voor jou  

een schaduw aan je zij. 

Ik zal er zijn voor jou,  
Ik ben er altijd bij. 

 

Ik zal er zijn voor jou,  

ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou,  

mijn licht straalt om je heen. 
 

Bij de doop 

 

Water in het doopvont 

 
Gebed bij de doop 

 

Wens van de doopouders 

 

  



Doopvraag en naamgeving  

 

Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest? 
….. ja, dat verlangen wij. 

 

Met welke naam wordt jullie kind gedoopt? …. 

 

Gezongen belijdenis: lied 344 
 

Gelofte bij de doop 

 

Beloven jullie Elise die aan jullie is toevertrouwd met liefde en zorg te omringen?  

Beloven jullie Elise trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, en haar te 

eerbiedigen, waar zij ook zal gaan, steeds indachtig dat jullie kind uit God geboren is? 
Beloven jullie Elise op te voeden in de Geest van Jezus Christus en haar in deze Geest 

zelf voor te gaan? 

…. ja, dat beloven wij  

 

Bediening van de doop en zegen 
 

Aansteken van de doopkaars  

 

Verwelkoming (staande) 

 
v.: Gemeente, draag Elise 

die gedoopt is in uw gebeden  

en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 

 

a.: Welkom, kind van God 
 welkom in de kerk van Christus, 

 wereldwijd en in ons midden. 

 

Ophangen van de doopdruppel 

 

Zingen: lied 359 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Zingen: Ga nu heen in vrede 

 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 

wat wij hier beleden, samen, met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk 

wil u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar. 
 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 

wat wij hier beleden, samen, met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden Christus bij u thuis.  

Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar. 
 

Zegen - a: Amen (gesproken) 

 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk.  


