
Schrijf uw Naam uit God
over de ganse breedte van mijn bestaan

van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker

met de vaste hand van Uw erbarmen
onuitwisbaar.

Geert Boogaard



PROTESTANTSE LAURENTIUSKERK GINNEKEN

TWEEDE ZONDAG VAN DE HERFST – 3 oktober 2021 

Doop van Juultje Aerts en Juliette van den Heuvel

INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL 
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen staan
a. LIED 653: 1,3,7

VOTUM en GROET
v In de + Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a Amen
v Genade zij u en vrede

van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.

a Amen

v Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

v Buigen wij ons voor God,
in vertrouwen op zijn barmhartigheid.

a Voor u belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken.

… gebedsstilte …
v Ontferm U over ons,
a. vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot eeuwig leven.
v Door Jezus Christus, onze Heer.
a Amen allen zitten



DOOP

De doopvont wordt gevuld met water

ONDERWIJZING

PSALM 42: 1

PRESENTATIE 
Ouderling: Hier in Gods huis zijn binnengebracht 

Juultje,
dochter van Jacobine Bolderman en Youri Aerts, en
Juliette,
dochter van Martine Wouters en Rogier van den Heuvel;

voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

ouders en getuige: Ja, dat verlangen wij. 
voorganger: En met welke naam zal jullie kind gedoopt 

worden? 
ouders/getuige: Juultje Louise Kae

Juliette Anna Cornelia
voorganger: Mogen deze namen geschreven staan in de palm 

van Gods hand. (Jes. 49:16) 
allen staan 

DOOPGEBED gezongen: (lied 356)

voorganger
1  O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
refrein (allen)

allen
2  O God die uit het water,
de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed:
refrein

3 O God die door het water
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
refrein



4  O God die uit het water
van de Jordaan
de vreemdeling Naäman
herboren op deed staan:
refrein

5  O God die in het water,
de zee verstoord,
de dwaze vluchteling Jona
bewaard hebt voor uw woord:
refrein

voorganger
6  O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
refrein

allen
7  O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
refrein

BELIJDENIS 
v. Wij worden getuigen van de doop van Juliette en Juultje

en gedenken onze eigen doop.
Daarom belijden wij ons geloof:
Lied 344

Allen gaan zitten; ouders en getuige blijven staan.
DOOP EN HANDOPLEGGING

v. Ik doop je
in de naam van de Vader 
en de Zoon 
en de heilige Geest.

Je bent een kind van God,
getekend met het kruis van Christus.

De ouderling overhandigt de doopkaars:
Ontvang het licht van Christus.
Licht dat voor je uitgaat
alle dagen van je leven.

GELOFTEN
v. Zo zijn de namen van deze kinderen nu verenigd 

met de Naam van de drie-enige God.
tot de ouders en getuige:

Willen jullie … ontvangen
als een kind van God
en je door zijn aanwezigheid
in jullie huis en leven
laten sterken in het geloof?



En willen jullie hem voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

ouders/getuige: Ja, dat willen wij.

VERWELKOMING allen staan
v. Gemeente, draag hen

die gedoopt zijn in uw gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.

a. Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. Zijn vrede ook met u.

LOFLIED  623: 7

Allen gaan zitten. De kinderen die dat willen kunnen nu naar de kleine kerk

GEBED VAN DE ZONDAG

v Gij, ENE en Eeuwige, God van liefde en wijsheid,
toen Jezus, uw mens, onderging
in het water van dood en leven
hebt Gij Hem aangewezen
als uw geliefde Zoon,
wij bidden U:
help ons naar zijn stem te horen,
dat wij Hem kennen
die de Bron van leven is,
Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

a Amen  (gezongen) 



DE HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING Exodus 34,4-9
l U loven wij, o God,       
a in eeuwigheid. Amen (gezongen)

PSALM 111: 1,5,6

v Wij horen de woorden van het heilig Evangelie volgens Johannes.
HALLELUJA 338a allen staan
v Halleluja, halleluja, halleluja; 
a Halleluja, halleluja, halleluja.
v Het woord is vlees geworden * en heeft onder ons gewoond.
a Halleluja, halleluja, halleluja.
v Christus, het licht voor de wereld * waarachtig en betrouwbaar.
a Halleluja, halleluja, hallelujah

EVANGELIE Johannes 8,1-11

v Woord van de levende God.

allen zitten
VERKONDIGING

LIED 362



GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN
Aankondiging collectes  (bij de uitgang)
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Kerk en Israël; 3. Deze gemeente

DANKGEBED
VOORBEDE

De afzonderlijke intenties worden telkens besloten met: 
v. Daarom bidden wij:

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
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: 827

ZEGEN  beantwoord met Amen  (driemaal, gezongen)

ORGELSPEL  

U  bent van harte uitgenodigd om de dopelingen en hun ouders te feliciteren (zonder 
handen te schudden) en in Mariëndal samen koffie, thee of limonade te drinken.

Bent u er vandaag voor het eerst of wilt u meer weten over deze gemeente? 
We maken graag met u kennis!



COLOFON
Voorganger  ds. Eward Postma
Ouderling Elly Wilms
Diaken                 Corinne van Wijk
Organist Gijs van Spankeren
Koster  Ingeborg Haspels

Afbeelding omslag: kerkfotografie.nl

AGENDA

Kerkdiensten

Maandag 4 oktober, 12.00 uur: Uitvaartdienst dhr. Peter van Emst
Voorganger: ds. E.A. Postma
Zondag 10 oktober, 10.00 uur: Dienst van Schrift en Maaltijd
Voorganger: ds. G.H. ten Thije (Dongen)

Kunst & Concert

Vanmiddag is er in en rond Marie+ndal een kunstmanifestatie, georganiseerd door
de Vriendenstichting van de Laurentiuskerk. Er is werk te zien van uiteenlopende
lokale kunstenaars.

Om 15.30u. is er een speciaal orgelconcert in de kerk. Er zal muziek klinken bij en 
naar aanleiding van een aantal beelden van Heleen Havinga. Uitgenodigd is Jan 
Noordzij, organist-titularis van de Sint Walburgiskerk in Antwerpen.
Bij aanvang ontvangt u een programmaboekje, met daarin een korte beschrijving 
van het beeld, een verdiepende gedachte, en een toelichting op de muziek.
Het concert wordt ook uitgezonden via Kerkomroep.nl. Op de website van onze 
kerk kan het programmaboekje gedownload worden, zodat kan worden 
meegelezen tijdens het concert. 
Toegang is een vrije bijdrage.

Hartelijk welkom om te genieten van deze unieke combinatie van BEELD, 
WOORD en MUZIEK! 


