
 

 

Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse  

 

 Doopdienst op zondag 12 maart 2023 

– 3
e
 zondag van de 40 dagen   – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds.  Job Stein 

organist:   Marion Röber 

lector:   Irene Tolkamp 

EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG 
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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
klokgelui 
 
orgelspel voor de dienst  
 
aansteken van de kaarsen (als de ambtsdragers het consistoriegebed bidden) 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan  
samenzang L 1005 ‘(Longing for light, ) Zoekend naar licht ‘: 1, 2 & 3 
 
groet, bemoediging  en drempelgebed 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

vg. :  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen :  en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

vg. :   genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

allen :  Amen 
 
samenzang  L 1005 ‘(Longing for light, ) Zoekend naar licht ‘: 4 
 
gebed van de zondag 
 
samenzang L 538 ‘Een mens te zijn op aarde’: 1 & 3 
 
voor en met de kinderen 

 
• DIENST VAN HET WOORD • 

 
lezing (door de lector) Exodus 17: 1 - 7 
 
CD-muziek ‘De rivier’ 

 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 

Heer, vergeef mij en genees mij. 

Vader, kom, ontmoet mij hier. 
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Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag. 

't Is een stroom van uw genade, 

waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

Refrein:               

Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor u neer. 

Leid mij steeds weer naar het water, 

'k wil U daar ontmoeten Heer. 

 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 

Heer, vergeef mij en genees mij. 

Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag. 

't Is een stroom van uw genade, 

waar 'k U steeds ontmoeten mag.  

  Refrein 

 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 

Jezus roept je, Hij verwacht je 

en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."  

  Refrein 

 

Leid mij steeds weer naar het water; 

'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

lezing Johannes 4: 5 – 26 
 
samenzang L 653 'U kennen, uit en tot U leven': 1, 3 & 7 
 
verkondiging 
 

muzikaal moment  
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
samenzang L 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ :1,2,3 & 5 
Tijdens dit lied – en het naspel daarvan - halen Herria en Richard Evelynn op.en komen de kinderen 
uit de kinderkerk ook weer terug. Zij gaan bij hun ouder(s)/verzorger(s) zitten. 
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Bediening van de doop 

Presentatie 
Vg.:  ……. 

met welke naam willen jullie je kind laten dopen?  

 

Ouders: (zeggen de voornnamen en achternaam) ……………….. 
 

Inleiding op de doop  

  Vg.: ………   

 

Doopgebed 

  Vg.: ………   

 

  Belijdenis  

  Vg.: ………  
  Allen gaan staan 

        L 344 ‘Wij geloven één voor één’   

 
 

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. 
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Vg.: In dit geloof nemen we ook graag Evelynn Gordon op door haar/ te 

dopen. Daarom verzoek ik jullie om met  Evelynn naar het doopvont te 

komen. 

 

De doopouders komen bij het doopvont staan,  -  De aanwezige kinderen worden uitgenodigd om 

rond   het doopvont te komen zitten. - Alle anderen gaan zitten 

 

Vullen van het doopvont terwijl L 358 ‘Water, water van de doop’ gezongen 

wordt 
- vers 1 door allen  

 
- vers 2 door de vrouwen    

    Water, water van de vloed 
die de ark wel dragen moet, 
hoog staat daar de regenboog: 
God maakt heel de aarde droog! 

      - vers 3 door allen 

Water, water van de Nijl, 
draag het scheepje van het heil – 
biezen mandje in het riet: 
God vergeet de zijnen niet! 

- vers 4 door de mannen     

Water, water der Jordaan, 
alle schuld is weggedaan, 
onze zonden draagt de Heer, 
zie: de duif daalt op Hem neer!          (vervolg z.o.z.) 
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- vers 5 door allen 

Water, water van de doop, 
uit uw bron ontspringt de hoop: 
God bevrijdt en Hij geneest – 
lof zij Vader, Zoon en Geest! 

 

Doop 

Vg.: Evelynn Gordon Coulson-Day, 

        ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

  

Aanbieden van de doopkaars: 

Vg.: ………  

 

Doopbelofte 

 Vg.: Geloven jullie dat onze kinderen mogen delen in Gods liefde, redding en 

nabijheid? 

Beloven jullie om Evelynn voor te gaan op de weg van het geloof, als 

leerlingen van Jezus Christus, en haar zo te leren om ook zelf die weg te 

gaan, verbonden met Christus en zijn gemeente? 

Richard en Herria  wat is daarop jullie antwoord? 

Ouders: Ja. 

 

Verwelkoming 
Allen staan 

Vg,: Gemeente, draag Evelynn in uw gebeden en ga met haar  de weg 

van het koninkrijk van God. 

Allen: Welkom, geliefd kind, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en 

in ons midden. 

 

samenzang  ‘Ik zal er zijn voor jou’: 1,3 & 4 
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Ík zal er zijn voor jou, 
een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou. 
Ik ben er altijd bij.’ 
 
‘Ik zal er zijn voor ju. 
Ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen.’  

Allen gaan zitten 
 

afkondigingen (Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er 

door de diaken een kaars aangestoken en gaan allen staan.) 

 
gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 

Vg.:     … 
Allen:    Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

 en leid ons niet in verzoeking  
 maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen 

 
 
toelichting bij de inzameling door de diaken 
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toelichting bij de inzameling door de diaken 
In de dienst wordt gecollecteerd voor de diaconale inzameling, dat is voor hulp aan mensen 
dichtbij of veraf. De inzameling voor het kerkenwerk van onze plaatselijke gemeente en in 
het grotere verband van de Protestantse Kerk in Nederland vindt plaats bij de uitgang. 
Er  gaan collectezakken rond voor wie contant of d.m.v. collectebonnen willen geven, 
Met behulp van onderstaande QR-code kan tijdens het collectespel ook digitaal gegeven 
worden.  

 
collectespel 
1e collecte     2e collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• DIENST IN DE WERELD • 

allen gaan staan  
samenzang (slotlied) L 423 ‘Nu wij uiteengaan’ 
 

wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 
uitleidende muziek   
 
 
 
 
 
 
 
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u (meer dan) welkom.  
 
Voor de dienst van volgende week zondag om 10.00 uur staat ds. Hetty Cohen 
Stuart – Fens uit Haaksbergen ingeroosterd. 


