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Zondag 23 augustus 2015 

Tiende van de zomer 

bediening van de doop 
 

 

De liturgie bevat (bijna) geen liedteksten en 

muzieknotaties. Deze mogen niet zonder 

toestemming op het internet gepubliceerd 

worden. Wie graag een liturgie met liederen en 

muzieknotatie (voor zover die niet in het nieuwe 

liedboek staan) wil ontvangen, kan een mail 

sturen aan ellie.boot@hccnet.nl of aan 

keesvanrietschoten@gmail.com 

 

 

Orgelspel 

Welkom; stil gebed 

allen gaan staan 

Groet en bemoediging  

vg Vrede met u! 

allen Vrede ook met u! 

vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 

allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Drempelgebed = openingslied: “Dit is een 

morgen”: lied 216 

(t. Eleanor Farjeon, vert. Andries Govaart, m. 

Keltische volksmelodie) 

 

allen gaan zitten 

Gebed om ontferming 

Het gebed wordt driemaal besloten met: 

 
(Iona 11) 

 

Gloria: “Mijn Vader, dank u wel” 

(t. en m. Frannie Vink-Faasen; Hemelhoog 562) 

 

de heilige Schrift 

 

Gebed van de zondag 

 

Gesprek met de kinderen; hierna krijgen ze het 

licht mee en mogen naar de kinderdienst gaan 

(en komen na de voorbeden, tegelijk met de 

dopelingen, terug in de kerkzaal). 

 

Lezing uit de geschriften: 1 Koningen 16,29 – 

17,6 

 

Antwoordlied: “Niet ons, o Heer, niet ons zij eer 

gewijd”: lied 115, 1 en 3 (t. Willem Johan van 

der Molen en Jan Wit, m. Genève 1542/Lyon 1547) 

 

Evangelielezing: Marcus 8,1-21 

 

Antwoordlied/acclamatie: “O Vader, trek het leed U 

aan”: lied 995,2 (t. Ad den Besten, m. Leipzig 

1539) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek: “You raise me up” (tekst zie zondagsbrief) 

 

Lied: “Het brood in de aarde gevonden”: lied 390 

(t. Huub Oosterhuis, m. Albert de Klerk) 

 

gebeden en gaven, 

bediening van de doop 

 

Inzameling van de gaven 

 

Voorbeden en doopgebed  

De gebeden worden steeds besloten met: 

... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij samen: 

allen  

 
 

Dooplied: “Kijk eens om je heen” (t. Hanna Lam, m. 

Wim ter Burg; Alles wordt nieuw II,28) 

Intussen worden de dopelingen binnengebracht. 

Ook de kinderen uit de oppas en de kinderdienst 

komen in de kerkzaal. 

Kinderen die dat willen mogen vooraan blijven 

zitten; willen ze dat liever niet, neemt u dan gerust 

uw eigen kind(eren) over van de oppassers en de 

kinderdienstleiding. 

 

Vraag aan de doopouders: 

Verlangen jullie dat jullie kinderen worden gedoopt 

in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest? 

ouders JA, DAT VERLANGEN WIJ. 

 

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis  staande 

 

allen gaan zitten 

Bediening van de doop aan 

Xem Lang    * 21 januari 2010 

Sanne    * 24 juni 2015 

 

Uitreiken van de doopkaars en van het cadeau dat 

de kinderen in de kinderdienst hebben gemaakt. 

 

Aanvaarding van de nieuwe doopleden 

Vraag aan de doopouders 

vg Jullie ontvangen Xem en Sanne vandaag als 

gedoopte kinderen van God terug in jullie gezin. 
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Beloven jullie dat jullie hen voor zullen gaan op de 

weg die ons gewezen is door Christus onze Heer, 

zodat zij hun doop kunnen leren verstaan? 

 

Antwoord van de doopouders: 

Miranda en Erik van ‘t Veer-ten Kate 

Marina en Erwin van de Grootevheen-Becker 

 

Lied: “Ik zegen jou in Jezus’ Naam” (t. en m. R. 

Zuiderveld; Evangelische liedbundel 444) 

 

Vraag aan de gemeente allen gaan staan 

vg Wilt u deze gedoopte kinderen van God in 

uw midden ontvangen, hen dragen in uw gebeden 

en samen met hen de weg van Christus gaan? 

allen Ja, dat beloven wij. 

 

vg Laten wij bidden zoals Jezus ons leert: 

allen Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd, 

uw Koninkrijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het Koninkrijk, de kracht 

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 

allen blijven staan 

Zegen 

 

Beaming van de zegen: “Ga met God en Hij zal 

met je zijn”: lied 416 (t. Jeremiah Rankin, vert. 

Gert Landman, m. Ralph Vaughan Williams) 

 

 

 

In de hal kunt u de doopouders feliciteren. 

U bent van harte uitgenodigd koffie, thee of 

limonade te blijven drinken. 

 

Zondagsbrief 23 augustus 2015 
Voorganger: Ellie Boot 
Ouderlingen: Herman Julsing, Mart Geelhoed 
Diaken: Henry Westein 
Organist: Skip van Rooij 
Leiding kinderdienst: Anneke Waslander, Krista 

Kempers 
Oppas: Elza Ipenburg, Eline Breugem 
Lector: Pim van Tent 
Koster: Wim Heining 
Welkomstdienst: Joke van der Klok 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp, Wilma van de Kuilen 
 

Collecte  
De eerste collecte is voor de eigen diaconie, de tweede 
voor de eredienst. 
De groep jongeren is weliswaar terug uit Moldavië, 
maar onze verbondenheid met de Moldaviërs blijft. 
Kinderen mogen daarom nog steeds hun bijdrage doen 

in de doos voor Moldavië. 
 
Bloemen 

De bloemen gaan vandaag naar Lies en Jan van de 
Rovaart-Bakker (Kyftenbeltlaan 30), met een hartelijke 
groet namens ons allen. 
 
Kaart 

Er is vanmorgen een kaart voor Annie Schuurman 
(Klaprooslaan 39): ze is afgelopen donderdag aan haar 
rechterhand geopereerd. We wensen haar voorspoedig 
herstel toe. 
Er zijn nog twee kaarten: een voor Floor en een voor 
Thijs Huurdeman (De Veenslag 5). De afgelopen week 
heeft Floor de laatste chemokuur ondergaan. Na tien 

maanden van behandelingen is ze nu eindelijk klaar. Via 
hen wensen we ook hun ouders, Annemieke en René, 
veel goeds toe. 
 
Bevestiging van ambtsdragers 
Op zondag 6 september zullen verschillende mensen in 

een ambt worden bevestigd. Diana Kneppers-
Doornekamp zal worden bevestigd in het ambt van 
ouderling. Ook Ellen van der Linden zal vanaf deze 
zondag met dit ambt bekleed zijn: ze was diaken en stapt 

nu over naar het ouderlingschap. Lenie van der Laan zal 
voor twee jaar een hernieuwde verbintenis aangaan. 
Daarnaast zal Ina van Heiningen worden benoemd tot 

pastoraal medewerker. Ook zij zal de gelofte van 
geheimhouding afleggen en de zegen meekrijgen voor 
haar werk. Ook Nel van Rietschoten wordt benoemd tot 
pastoraal medewerker. 
Vanaf deze zondag zal bovendien Jan Vogel naast 
ouderling voor de oecumene ook als wijkouderling aan de 
slag gaan. 

 

 

Tekst van het lied “You raise me up” (Josh Groban): 
 
 When I am down and oh my soul so weary 

When troubles come and my heart burdened be 
Then I am still and wait here in the silence 
Until you come and sit awhile with me 
 
You raise me up so I can stand on mountains 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
There is no life no life without it's hunger 
Each restless heart beat so imperfectly 
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes I think I glimpse eternity 
 
You raise me up … 

 
(samenvatting: wanneer ik somber ben en zorgen me 
overspoelen, wacht ik in stilte tot jij even bij me komt zitten. 
Jij beurt me op. Je maakt me weer sterk. 
Er is geen leven zonder verdriet of moeite. Maar als jij er bent, 
kan ik het weer aan.) 
 


