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Doop van Djeden Stekelenburg 
  



 
 

VOOR de DIENST 
 
Orgelspel 
 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst. 
De kerkenraadsleden, de doopouders en de dopeling komen binnen. 
 
Woord van welkom 
Het aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 
We gaan staan en zijn een moment stil voor God. 
 
 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 

We ZINGEN Lied 288, twee maal. 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
  

Groet en Beginwoorden 
v:  De Heer is met u allen; 
Allen: zijn vrede is met u.  
v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen: en niet laat varen het werk van Zijn handen.  
 
We ZINGEN terwijl we staan: Lied 218: 1,3 en 5.  

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.   
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.     
 
Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke bloem in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei.  
 



Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan.   

 
We gaan zitten.  
 
Gebed, door ons allen zingend beantwoord met:  

Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 

 
We LUISTEREN naar Hallelujah. 

 
  

De DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Begin van de kindernevendienst en de jeugdclub 
 
Eerste Schriftlezing: Matthéüs 5: 13 t/m 16  
Tweede Schriftlezing: Johannes 8: 12 t/m 20 
 
We ZINGEN: Lied 339-A. 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Overdenking en korte stilte 
 
We ZINGEN Lied 675: 2.  

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde  de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods kindren zijn. Halleluja! 

  



De DIENST van de HEILIGE DOOP 
 
Inleidende woorden door de voorganger 
 
We ZINGEN Vrede voor jou. Mel. Lied 276 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij maar alleen, jij met je vrienden,  
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed,  
voor jou en iedereen. 
 
U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt,  
tijd om te leven, kans om te zijn,  
een plek om nu en ooit,  
gezien, aanvaard te zijn.  

 
+ De eerste doopvraag aan Armand en Bertina 
 
+ Djeden vertelt waarom hij gedoopt wil worden.  
 
+ En nu komt er een bijzonder filmpje wat Djeden zelf heeft gemaakt.  
 
+ We gaan staan en belijden ons geloof.  
(De Apostolische Geloofsbelijdenis in een eigentijds jasje.)  

Wij geloven in de Here God, onze Vader, 
die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in Bethlehem, gestorven is aan het kruis, 
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood. 
Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op deze aarde om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is 
op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten. 
Wij geloven één christelijke kerk, waarin we allemaal 
bij elkaar horen. 
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn. 
Wij krijgen straks een nieuw lichaam 
en mogen altijd bij Jezus zijn! AMEN. 

  



+ We ZINGEN Opwekking 32: Dit is de dag!  
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij, wees daarom blij 
en zing verheugd en zing verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft.    
 

+ Doopgebed 
+ Djeden en zijn ouders komen naar voren.  
+ En hoe heet Djeden nu voluit, op z’n zondags?  
Met die namen wordt hij gedoopt.  
+ Het doopwater wordt gemengd.  
 
Bediening van de Doop (met dooptekst) aan  
DJEDEN JOHN WILLIAM STEKELENBUG,  
geboren op donderdag 16 oktober 2008 
zoon van Bertina de Visser & Armand Stekelenburg  
 
+ De tweede doopvraag (doopgelofte) 
aan Armand en Bertina  
 
+ Overhandiging van de doopkaars en de doopkaart 
+ Lezing van een gedicht: Een nieuw begin  
 
We gaan staan. 
+ Doopvraag aan de gemeenteleden 
v. Gemeente, willen wij samen, als Gemeente van Christus, 
Djeden nu officiëel opnemen in ons midden  
en hem naar ons vermogen bewaren  
bij de hartsgeheimen van de Gemeente,  
zodat hij steeds meer de betekenis van zijn Doop  
zal gaan ontdekken?  
Wat is daarop ons antwoord?   
Allen: JA.  Welkom, Djeden!  
 
 
+ We ZINGEN: Lied 416: 1 en 2. 

Ga met God en Hij zal met je zijn,    
jou nabij op al je wegen      
met zijn raad en troost en zegen.   
 Ga met God en Hij zal met je zijn.    

  



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.  

 
(We gaan zitten.)  
 
Naast de doopkaars en de doopkaart zijn er nòg een paar cadeautjes.  
Die worden nu overhandigd.     

 
De DIENST van het ANTWOORD 

 
Dankgebed, voorbeden en oecumenisch Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd,   
uw Koninkrijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht   
en de heerlijkheid in eeuwigheid.  AMEN. 

 
Mededelingen 
 
Aandacht voor de collecten: 
1. ZWO/Werelddiaconaat 
2. pastoraat en eredienst 
3. klein onderhoud kerkgebouw 
 
Wij gaan staan en ZINGEN ons slotlied:  Lied 886. 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.     
  
Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. 
May my will forever be evermore Your own.  
Never let my heart grow cold. Never let me go.  
Abba, Father, let me be Yours and Yours alone.  

 
Wegzending en Zegen,  
beantwoord met het gezongen Amen… 
  
en het zingen van Lied 416: 4 



Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
…en het ZINGEN van Lied 416: 4 
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.                    
 
Orgelspel 

 
 
U kunt Djeden en zijn ouders bij de uitgang van de kerk gelukwensen.   
Ook nodigen wij u hartelijk uit iets te drinken.  
 
Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door:  
dhr. D. van Arkel, ds. W. Lolkema (voorganger) 
en mw. Ch. Statema - Luijendijk, ambtsdragers 
dhr. A. Luijendijk, koster 
dhr. R.J. Ros, organist 
 
 

 
 
 
 
 
 

De kerkenraad wenst u een fijne zondag toe.  

En een g      ede week.  
 
 

 
 
 
 
 
 


