
Orde van dienst  
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De heilige doop zal worden bediend 

aan  

Mila Sophie Kingma 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Heleen Maat 

Organist: Hans Beek 



Welkom en mededelingen 

Eerste lied 779:1,2,3,4,5  

 

1. In de ongerepte morgen,  

uit het duister naar het licht,  

is de toekomst nog verborgen,  

onbekend uw aangezicht.  

 

2. Roepende ben ik geboren,  

woorden zonder klank of zin,  

wachtende, wie zal mij horen,  

kind nog, in een pril begin.  

 

3. Stemmen hoor ik om mij spreken  

nauwelijks tot mij gericht;  

dwalende in taal en teken  

tast ik naar een lief gezicht. 

 

4. Als het dan begint te dagen  

en ik mens word, levenslang,  

en er listen zijn en lagen  

en ik zwak ben en ook bang,  

 

5. kom dan, levenslicht der mensen,  

in mijn kwetsbare bestaan,  

als een wachter een de grenzen; 

laat mijn licht niet onder gaan. 

 

Groet en bemoediging  

 



Genade zij u en vrede  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer 

AMEN 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 

 

Gebed  

 

Loflied 304 

 

1. Zing van de Vader die in den beginne  

de mensen schiep, de dieren en de dingen:  

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

 houd Hem in ere!  

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  

luister naar Hem het woord van alzo hoge:  

houd Hem in ere!  

 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 

 duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  

houd Hem in ere!  

 



Gebed van de zondag 

 

Marcus 10:13-16 

 

Lied 780: 1, 3 - 5  

 

1. In de schoot van mijn moeder geweven 

Als een wonder bereid, aan het licht toegewijd  

is mijn leven door liefde omgeven. 

  

3. Voordat ik aan het licht ben gekomen,  

Was Jij met mij vertrouwd, heb Jij mij al gebouwd  

en mijn naam op je lippen genomen. 

 

 4. In de mond die nog amper kon spreken  

Is de toon al gezet, is het lied al gelegd  

dat voorgoed door de stilte kan breken.  

 

5. Jij, die kleinen je grootheid doet zingen  

Laat het lied om je naam heel mijn leven bestaan  

om de dreigende nacht te bedwingen.  

 

 

 

Preek  



lied 348: 1,2 

 

1. Heer van uw kerk, Gij hebt het woord genomen  

en zegt ons: laat de kind’ren tot Mij komen,  

want hunner is het koninkrijk.  

 

2. Hier zijn wij dan: van U is 't jonge leven,  

het moet U dankend worden weergegeven  

want alles komt uit uwe hand.  

 

De dopelinge wordt voorgesteld aan de gemeente 

 

Rond de doopvont zingen we met elkaar wat geloven 

voor ons betekent:  

 

Lied 344  

 

Wij geloven één voor één en ook samen:  

de Heer is God en anders geen. Amen, amen. 

 

 Wij geloven in de naam Jezus Christus,  

gestorven en weer opgestaan. Halleluja!  

 

Wij geloven dat de Geest ook nog heden  

de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede.  

 

zondvloedgebed en doop van Mila Sophie   



doopvragen aan de ouders en vervolgens de opdracht 

aan de gemeente (staande): 

    

V: Gemeente, draag in uw gebeden Mila Sophie die 

gedoopt is,  

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. 

 

Zingen Verbonden met vader en moeder 

(Geroepen om te zingen 79 : 1 en 2)  

 

Verbonden met vader en moeder,  

natuurlijk het meest met die twee,  

maar ook met de andere mensen  

vier jij hier dit feest met ons mee.  

Refrein:  

Je hebt al een naam, maar je krijgt   

er één bij op dit feest  

want jij bent gedoopt in de naam  

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

 

Je bent al een tijdje bij mensen,   

je naam is bij ons al vertrouwd  

en dus is het tijd om te vieren,   

dat God die je kent, van je houdt.  

Refrein:  

Je hebt al een naam, maar je krijgt   

er één bij op dit feest  

want jij bent gedoopt in de naam  

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  



 

Gebeden 

 

Slotlied 675 

Geest van hierboven, leer ons geloven,  

hopen, liefhebben door uw kracht!  

Hemelse vrede, deel U nu mede  

aan een wereld die U verwacht!  

Wij mogen zingen van grote dingen,  

als wij ontvangen al ons verlangen,  

met Christus opgestaan. Halleluja!  

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  

als wij herboren Hem toebehoren,  

die ons is voorgegaan. Halleluja!  

 

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

 liefde die ons hebt liefgehad?  

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  

Gij houdt ons bij de hand gevat.  

Gij hebt de zege voor ons verkregen,  

Gij zult op aarde de macht aanvaarden  

en onze koning zijn. Halleluja!  

Gij, onze Here, doet triomferen  

die naar U heten en in U weten,  

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!  

 

 

Wegzending en zegen 


