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Orde van dienst voor zondag 23 oktober 2022 – 09.30 uur 
Doopdienst 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
 
Psalm van de intocht: Psalm 84 vers 1 en 2 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 287 vers 1  (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: ‘De Heer beschut…’ - Zingende Gezegend nr. 270 
     melodie: Lied 248 

 
1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen,                                                                                                                   
Hij is een rots, een zon, een schild,                                                                                                                               
een schouder om op uit te huilen,                                                                                                                               
een stem die wind en water stilt. 
 
2. De goede grond van ons vertrouwen,                                                                                                                
een vast en veilig fundament,                                                                                                                                
waarop de hoop een huis kan bouwen –                                                                                                            
gezegend wie die schuilplaats kent! 
 
3. Houd moed! Al gaat door duizend kuilen                                                                                                              
uw pad niet zó als gij het wilt,                                                                                                                                          
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,                                                                                                                        
Hij is uw rots, uw zon, uw schild. 

 
Kinderen in de kerk 
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Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst. 
 
Lezing uit de Bijbel: Marcus 12: 38 – 44 
 
Samenzang: Lied 912 vers 1, 4 en 6 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Amenspel  
 
Luisterlied: ‘Meer dan een wonder’ -  Kinga Ban    
           https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ  
 
Tijdens dit lied wordt de dopeling de kerkzaal binnengedragen en de 
kinderen komen terug uit de nevendienst. 
 

Dienst van de Doop 
 
Welkom en onderwijzing 
 
Samenzang: ‘Welkom, welkom in ons midden’ – (mel. Lied 801) 
 

Welkom, welkom, in ons midden,                                                                                                       
welkom, nieuwgeboren kind.                                                                                                                     
Hier mag jij met ons aanbidden                                                                                                                      
God die mensen zoekt en vindt.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ
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Welkom, welkom in ons midden,  
welkom, nieuwgeboren kind.  
Hier mag jij het licht aanbidden  
dat de duisternis verblindt. 
 
Doopbelofte door de ouders 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Aansteken van de doopkaars 
 
Samenzang: Lied 778 vers 1 en 2 
 
De doopouders schrijven de doopnamen van hun kind op de 
hand aan de wand. 
 

Dankgebed en Voorbeden 
 
Afkondiging van de collecte doeleinden 
 
we gaan staan 
 
Uittochtslied: ‘Gebed om zegen’ - Opwekking 710 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

Als de bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Wegzending en zegen  
   met 3x gezongen ‘amen’ 

Orgelspel 


