
Orde voor de morgendienst, 19 maart 2023, 4e zondag van de 40dagentijd 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied: psalm 105: 1 en 3 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

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 

 

Gebed om ontferming  

(met na: zo zingen en bidden wij: lied 367d - Kyrie eleison)  

 

Moment met en voor de kinderen 

 

We zingen het projectlied (melodie lied 536) 

 

 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 

 Met de verhalen van het goede leven 

 zal God ons hoop en licht en liefde geven. 

 Vier met ons mee dat alles anders kan. 

 

 Kom als je blij bent, kom met je verdriet.  

 Kom met geluk en kom ook met je vragen.  

 God wijst de weg in deze veertig dagen.  

 Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 

Gebed om de Geest 

 

Uit de Bijbel: Johannes 9: 1-16 en 35-39 

 

Zingen: lied 534 

 

Uitleg en verkondiging: Kijk eens goed! 

 

Meditatieve muziek 

 

Terwijl de dopeling wordt binnengebracht, zingen we lied 359. 

 

Inleiding bij de doop 

 

Water in de doopvont. Ondertussen zingen we lied 354. 

 

  



Doopvraag en naamgeving  

 

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

Heilige Geest? ….  

 Met welke naam wordt jullie kind gedoopt? …. 

 

We zingen de apostolische geloofsbelijdenis (lied 340b) 

 

Wens van de doopouders 

 

Gebed bij de doop 

 

Bediening van de doop en zegen 

 

Gelofte bij de doop 

 

Beloven jullie Fleur, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te 

omringen?  

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

eerbiedigen, waar zij ook zal gaan, met steeds in gedachten dat zij schepsel van 

God is? 

Beloven jullie Fleur op te voeden in de Geest van Jezus Christus en haar in deze 

Geest zelf voor te gaan? …. 

 

Aansteken van de doopkaars  

 

Verwelkoming (we gaan staan) 

 

v.: Gemeente, draag Fleur 

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. Ondertussen zingen we: ‘Ik wens jou’ 

 

Ik wens jou een dak boven je hoofd  

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  

dat de liefde van je leven op je wacht  

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. 

Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  

met kinderen om je heen, tot aan het eind  

 

een muur voor de wind en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou (2x) 

 

‘k Wens jou vrede toe om wie je bent, 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  

dat de liefde aan je hart vervulling geeft  

in elk van de seizoenen dat je leeft  

 

 



een muur voor de wind en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou (2x) 

 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats;  

in de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. 

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel; 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 

 

een muur voor de wind en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou (2x) 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het project in Moldavië via Kerk 

In Actie. Ondertussen kunnen de jongsten opgehaald uit de oppas. 

 

Slotlied: lied 425 

 

Zegen (met gezongen Amen) 


