
Zesde zondag van Epifanie – 13 februari 2022
Dienst van Doop, Schrift en gebed

Doop van Maxim Silvertand

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL 
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
a. LIED 517: 1,2,5

VOTUM en GROET
v In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a Amen

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.

Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
…
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen.
Vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.

De almogende en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve ons onze zonden, en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen.

a. LIED 972: 4,5
allen gaan zitten



DOOP

De doopvont wordt gevuld met water

ONDERWIJZING

PRESENTATIE 
Ouderling: Hier in Gods huis is binnengebracht 

Maxim Silvertand
zoon van Christine en Remko Silvertand;
als doopgetuigen zijn meegekomen 
Christien Smeets en Christian Göbel.

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: Maxim Valentijn
voorganger: Moge deze naam geschreven staan in de palm 

van Gods hand. (Jes. 49,16) 

LIED  350: 3,4

DOOPGEBED allen staan 

v. Laat ons bidden. 
…
U moeten wij danken, Eeuwige en Ene,
omdat Gij u met ons verbonden hebt
op leven en dood.

Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.
Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered
en geleid naar het land van belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als de eerstgeborene van uw toekomst.



Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest,
op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.

Wij bidden U nu voor Maxim 
die de doop zal ondergaan:
red ook zijn leven
uit het water van nood en dood,
neem hem aan als uw kind,
leid en bewaar hem door uw Geest,
geef hem mensen die hem voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente,
doe hem groeien
in geloof en hoop en liefde,
zodat hij uw bondgenoot blijkt te zijn,
levende lidmaat van het lichaam
van Jezus Christus, uw Zoon,
met U en de heilige Geest
geprezen tot in eeuwigheid.
Amen. 

BELIJDENIS 
v. Wij worden getuigen van de doop van Maxim

en gedenken onze eigen doop.
Daarom belijden wij ons geloof:
LIED 344  (staande)

Allen gaan zitten; ouders en getuigen 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 is de naam van dit kind nu verenigd 

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

Willen jullie Maxim 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/getuigen: Ja, dat willen wij.

VERWELKOMING allen gaan staan
v. Gemeente, draag hem

die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem 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  971: 1,3

GEBED VAN DE ZONDAG

Gij, Eeuwige en Ene,
die zegt verblijf te houden
waar rechtvaardigheid is en oprechtheid,
help ons door wat U geeft zo te leven,
dat Gij wonen kunt bij ons
en wij een teken zullen zijn
van uw aanwezigheid
temidden van de mensen en al wat leeft.



Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen. (gezongen) allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT

GESCHRIFTEN 1 KRONIEKEN 29,10-20
v. U loven wij, o God,       
 a. in eeuwigheid. Amen (gezongen)

LIED 149: 1,2

v. Hoort het heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes.
allen gaan staan

EVANGELIE JOHANNES 11,17-27

v. Woord van de levende God.

allen gaan zitten
VERKONDIGING

LIED 948



GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN
AANKONDIGING INZAMELING VAN DE GAVEN  (bij de uitgang)
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Voedselbank; 3. Deze gemeente

ORGELSPEL  

GEBED OVER DE GAVEN
v. besloten met:

... Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

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: 970

ZEGEN  
beantwoord met Amen  (driemaal, gezongen)

ORGELSPEL  

UITGANGSCOLLECTE 
bestemd voor deze gemeente

U  bent van harte uitgenodigd om de dopeling en zijn ouders te feliciteren 
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!
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