
 
 
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  ELST 
 

 
5 februari 2023 

 
 

DOOPVIERING 
 
 

 
 

‘Als een boom aan stromend water’: Psalm 1 
 

 

 

Voorganger: ds. Jeroen Jeroense 

Organist: Dirk Luijmes 

M.m.v.: Gerburg Frenzel: viool 

 Astrid Kepers: dwarsfluit 

 
 
In deze viering wordt gedoopt: 
Jurre Peter  
Zoon van Marijke en Sjors  
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BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Aanvangslied   139: 1,2   staande gezongen 

 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
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Bemoediging 
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: God,  
    U ziet ons aan zoals we zijn, 
    U kent ons dieper dan onszelf. 
a: Bij U weten we ons geborgen. 
v: God,  
    U kent onze wegen, 
    U omringt ons bestaan. 
a: In Uw liefde mogen wij leven. 
v: God,  
    U heeft ons tot leven geroepen, 
    U legt Uw hand op mij. 
a: Amen 
 
Lied   139: 7 
 

Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 

 
gemeente gaat zitten 
 
Kyriëgebed  
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld  
    en zijn Naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde. 
    Zo bidden wij tezamen: 
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Gloria   Lied 212: 1,2,3,4 

 

 

Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven, 
ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja! 
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Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,  
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 
 
Bron van het goede, / die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja! 

 
Woord voor de kinderen   de kinderen komen naar voren 
 
 
DOOP 
 
Dooplied   354: 1,2,3   tijdens het zingen gaan de ouders naar het doopvont en  

            wordt Jurre binnen de kring van de gemeente gebracht 
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Jij weet nog niet wat leven is, 
wat liefde is en wat gemis. 
Jij weet nog niet van nee en ja, 
van ondergang en gloria. 
Refrein 

Je huilt nog van verwondering, 
maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee 
geeft jou een taal, een teken mee. 
Refrein 

 
Presentatie  
Marijke en Sjors, welke naam heeft jullie zoon gekregen, waarmee hij gekend 
mag worden? 
Willen jullie dat Jurre Peter gedoopt wordt? 
Waarom hebben jullie hem deze naam gegeven? 
 
Doopgebed 
Lieve God, die ons bedacht toen wij nog nergens waren 
en die ons blijft gedenken als wij hier niet meer zijn. 
Lieve God die het kleine verkiest boven alles wat zich verheft. 
Wij danken u voor dit kind waarin u ons van u laat groeten 
en waarin wij iets herkennen van uw vriendelijke aangezicht. 
 

Wij danken u dat u de hele geschiedenis door  
met ons mensenkinderen meetrekt. 
U hebt de aarde gemaakt, vaste grond onder de voeten 
te midden van de dreigende wateren van de afgrond. 
U hebt uw volk Israël uit de slavernij gered en naar het land van belofte gebracht 
dwars door het water van de Rode Zee. 
U hebt ons Jezus als uw geliefde Zoon aangewezen 
toen Hij ondergedompeld werd in het water van de Jordaan. 
U hebt Hem opgewekt uit de dood als hoopvol teken van uw toekomst. 
Uw geest inspireert ons om naar deze toekomst op weg te gaan. 
 

Wij bidden U nu voor hem die gedoopt zal worden: 
Houd hem dan vast, o lieve God, door heel zijn kwetsbare leven heen, 
ga met hem mee en vergezel hem op de toppen van het licht 
en in het dal van duisternis. 
 

Doe hem groeien in geloof, hoop en liefde, in het spoor van Jezus, uw zoon 
gedreven door de Heilige Geest, amen. 
 
Bediening van de doop   aan Jurre Peter Wagemakers 
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Aanvaarding/gelofte 
v: Zijn jullie bereid jullie kind te ontvangen als een geschenk, een kind van God? 
    Beloven jullie hem de weg van zijn leven te vinden 
    openstaand voor God en de mensen? 
    Beloven jullie te vertellen en voor te leven 
    de verhalen van God en mensen,  
    de verhalen van hoop en licht? 
    Beloven jullie te vertellen van deze dag, 
    jullie kind te laten opgroeien in het midden van de gemeente 
    zodat hij zijn eigen weg bij ons vindt en later de doop begrijpt? 
 

    Marijke en Sjors beloven jullie dat? 
 
Overhandigen van de doopkaars   door de ouderling van dienst 
 

tijdens het overhandigen van de doopkaars zingt de gemeente:  
Lied 165: 1,2 uit de bundel Tussentijds  

 

 

Licht, geschapen uitgesproken, 
Licht, dat straalt van Gods gelaat, 
Licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dagenraad! 

 
Felicitatie   namens de kinderkerk 
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Gedicht 
 

Ik wens je twee stevige voeten 
Om door het leven te gaan. 
Ik wens je twee stevige handen 
Om anderen bij te staan. 
 

Ik wens je een mond 
Om te lachen met vrienden die vrolijk zijn. 
Maar ook om mensen te troosten 
Bij tegenspoed en pijn. 
 

Ik wens je twee heldere ogen 
Om te zien wat kwaad is of goed. 
Dan zul je voor altijd weten, 
De weg die je volgen moet. 
 

Ik wens je een liefdevol hart toe, 
Een hart dat mensen bemint. 
Maar bovenal Gods zegen: 
Wordt heel gelukkig mijn kind! 
 
Lied   348: 9,7,8 

 
 

Uw mild gelaat  
blijft over ’t kind gebogen; 
het wordt voor U geboren en 
getogen, 
vervult zijn wegen naar uw raad. 

En laat de mond  
der kind'ren, die w' U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw 
naam belijden:  
wij leven vast in uw verbond. 
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Jurre wordt de kerk uitgedragen en de kinderen gaan naar de kinderkerk. 
 
 
LEZEN EN LEREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste Testament   Psalm 1: 1-3 
 
Muziek   ‘Dolce uit de Sonata in D’   G. Ph. Telemann 
 
Tweede Testament   Mattheüs 5: 1-10 
 
Lied   991: 1,3,5,7 

 
 

Zo staat het voorgeschreven, 

zo is het steeds voorzegd, 

wie achter is gebleven 

krijgt eerstgeboorterecht. 

 

Wie later is geboren 

komt eerder aan de tijd, 

wie lager thuisbehoren 

gaan hogerop vrijuit. 
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Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 

Overweging 
 
Muziek   ‘Largo uit de Sonata in E’   G. Ph. Telemann 
 
Lied   362: 1,3 

 

 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
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BIDDEN EN GEVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 

 
 
Stilte 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen 
 
Inzameling van de gaven 
Collecte 1 = Noodfonds Betuwe 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente   
Collecte 3 = Koren 
 
Slotlied   416 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen 
v: De Eeuwige zij voor je om je de juiste weg te wijzen. 
    De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten 
    en te beschermen tegen gevaar. 
    De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. 
    De Eeuwige zij in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 
    De Eeuwige omgeve je als een beschermende muur 
    wanneer anderen over je heen vallen. 
    De Eeuwige zij boven je om je te zegenen. 
    Zo zegene God je, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
a: Amen, amen, amen. 
 

Na de dienst kunt u de doopouders in de kerk gelukwensen.  
Graag nodigen we alle gasten uit om in De Ruimte koffie/thee te komen drinken 
om elkaar als gemeente nader te ontmoeten. 


