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‘Het biezen mandje van Mozes als teken van geborgenheid’ 
 
 
 

Voorganger: ds. Jeroen Jeroense 

Organist: IJsbrand ter Haar 
 
In deze viering wordt gedoopt:  
Lias Matteo Johann: zoon van Marieke en Rob  
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VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Aanvangslied   601: 1,2 

 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, / aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, / draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen / of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen / en elk zijn naam in vrede draagt. 
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Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
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   601: 3 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Kyriëgebed  
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. 
    Zo bidden wij tezamen: 

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

            wordt Lias binnen de kring van de gemeente gebracht 

 
 

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  
Marieke en Rob, welke naam heeft jullie zoon, waarmee hij gekend mag 
worden? 
Willen jullie dat Lias Matteo Johann, gedoopt wordt? 
Waarom hebben jullie hem deze namen gegeven? 
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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 Lias 
 
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? 
 

    Marieke en Rob, beloven jullie dat? 
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Overhandigen 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 
 
Lied   348: 9,7,8 
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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. 

 
Lias wordt de kerk uitgedragen en de kinderen gaan naar de kinderkerk. 
 

HET WOORD 
 
Gebed van de zondag  
 
Eerste Testament   Exodus 2: 1-10 
 
Lied   793: 1,3 
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Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
Woorden van Marieke 
 
Lied   305: 1,3 

 

 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
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Overweging 
 
Lied   419 

 
 

Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan 
mensen veel geluk. 

Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan  
mensen veel geluk. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 
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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 = KiA: Straatkinderen Indonesië 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = The Meeting 
Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van 
de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor 
aanstaande woensdag. 
Uw gift voor collecte 1 graag onder vermelding van ‘diaconie + maart’. 
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + maart’. 
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’26 maart + The Meeting’. 
 
Slotlied   423 
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Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Zegen 
v: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    bij alles wat ons te doen staat, 
    alles wat we beleven mogen, 
    alles wat ons overkomt. 
    Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    in het leven dat we samen delen, 
    zo kwetsbaar als het is. 
    Mogen wij vandaag 
    voor elkaar een zegen zijn, 
    in ons verschillen en ons gelijken. 
    Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
    Vader, Zoon en Heilige Geest. 
a: Amen, amen, amen. 
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In de zijbeuk kunt u de doopouders van harte feliciteren. 


