
DOOPDIENST IN DE  

NICOLAASKERK KERK TE WIJHE 
9 MEI 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DEZE DIENST WORDT GEDOOPT: 

FRANK JOHANNES HANS 

ZOON VAN HANS EN CELINE UITERWIJK-DE BRUIJN  

GEBOREN OP 26 APRIL 2020 

 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Martje Veenstra-Oving 
Organist: Roelof van den Berg 
Muzikale medewerking: Marieke van Ravenhorst, Jeannet Berents en Anton Kleine Schaars 
 
 



VOORBEREIDING 
 
Orgelspel, klokgelui, welkom 
 
Zangers zingen aanvangslied 218: 1 en 2, Dank U voor deze nieuwe morgen 
 
Bemoediging en groet  
 
Kyriegebed 
 
Zangers zingen glorialied 218: 3 en 5  
 
BEDIENING VAN DE DOOP 
Voorganger: 
Jezus heeft gezegd: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest en hun te leren dat ze 
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben 
met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mt 28: 19-20) 
Gemeente, Hans en Celine Uiterwijk-de Bruijn hebben het verlangen uitgesproken om hun 
zoon ten doop te houden. De kerkenraad heeft met vreugde met deze wens ingestemd, 
want we zijn blij, ondanks de beperkingen dat kinderen worden gedoopt. Het geeft hoop 
voor de toekomst. 
 
Inleiding tot de doop en aansluitend zingen zangers als gebed: Lied 347: 1 en 2, Here Jezus, 
wij zijn nu  
 
Beamen van de doop door de doopouders  
Hans en Celine, door de doop van jullie zoon staan jullie in een traditie van mensen die 
geloven, dat wat er ook gebeurt in het leven, je mag blijven geloven dat je wordt gedragen  
door Gods belofte: ‘Ik zal er zijn voor jou!’ 
Zo is de doop van jullie zoon ook voor jullie het moment waarop jullie je eigen doop 
beamen:  
Daarom vraag ik jullie: 
Willen jullie,  Hans en Celine, vanmorgen ja zeggen tegen je eigen doop? 
Wat is daarop jullie antwoord? 
 
Aansteken kaarsen door voorganger 
 
Doopvragen voor de ouders  
Hans en Celine, beloven jullie te willen leven in het verband van de gemeente van Christus  
en jullie zoon daarin te laten opgroeien opdat het op de weg naar de volwassenheid,  
de boodschap van het Evangelie, de Bijbel leert kennen en eenmaal zelf mag beamen  
wat met de doop gegeven is in het leven van de mens? 
Hans en Celine Uiterwijk-de Bruijn wat is daarop jullie antwoord?  
 
Vraag aan de gemeente: (gaan staan) 



Beste mensen, wilt u deze ouders, als u daartoe geroepen wordt, hen terzijde staan, als zij 
proberen hun kind groot te brengen in de geest van het Evangelie? Wat is daarop uw 
antwoord? 
Gemeente: Ja. 
 
Zingen door zangers lied (doopouders komen naar voren) 
God geeft leven, kwetsbaar leven  
naar Zijn beeld gevormd. 
Hij bedacht jou en Hij heeft je  
toevertrouwd aan ons.  
 
Hier in Gods gemeente  
leggen wij op jou Zijn naam, 
geven wij je terug aan Hem,  
die jou heeft doen bestaan  
 
Naamgeving en doop 

 
Zingen door zangers zegenlied Opwekking 746: 1, 2, 3, en 4 
De God van de vrede 
geeft jou zijn zegen 
op alle wegen 
die je zult gaan. 
 
Wanneer het meevalt 
of soms ook tegen 
bij zon en bij regen 
zal Hij naast je staan 
 
Hij is als een schaduw, 
die met je meegaat 
jou nooit alleen laat, 
want Hij is trouw 
 
Ontvang nu de vrede 
en de genade 
van God, onze Vader 
zo zegent Hij jou. 
  
Overhandiging doopkaars door voorganger 
Jullie krijgen een doopkaars voor Frank, die wordt aangestoken aan de Paaskaars.  
Het licht van Christus, Licht van God voor de wereld.  
Ieder jaar kunnen jullie deze kaars even laten branden  
om je zo weer bij de doop te bepalen.  
En je kunt de kaars branden op andere hoogtepunten,  
maar ook bij dieptepunten in het leven van Frank.  
Zo krijgen jullie ook de doopkaart.  



Doopsteen neerleggen op de gedenkplaat met de ouderling van dienst, ondertussen via 
YouTube lied: God zei tegen Noach (kinderen gaan daarna naar de nevendienst) 
 
RONDOM HET WOORD 
Bijbellezing:  Genesis 8: 6-13 en 9: 8-17 uit de Groeibijbel 
 
Zingen door zangers: Opwekking 687: 1 en 2   
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.  
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Overweging en afsluiten met ‘Slaapliedje’ van Acda en de Munnik YouTube    
https://www.youtube.com/watch?v=YfclpbZMy-o  of 
https://www.youtube.com/watch?v=b3T1X8pp374 
 
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN 
Pastorale mededelingen 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
  
Slotlied door zangers: Geef ons vrede  
Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 

https://www.youtube.com/watch?v=YfclpbZMy-o
https://www.youtube.com/watch?v=b3T1X8pp374


 
'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 
Zegen  
 
Orgelspel: lied 708: 1 en 6 
   

 

 


