
Zondag 16-06-2019 – Zondag Trinitatis – Viering van de doop 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Thema: Op het spoor van de genade 

Voorganger: ds. Nielspeter Jans  

  Ouderling: Ienke Bogerd  

Diaken: Raymond van Schadewijk  

Lector: Cocky van Hell  

Musici: Reinder Torenbeek, Gery Versteegt  

en cantorij van de Goede Herderkerk 

Lichtdragers: Chris en Robin 

                                                                                                       Dopeling: Hannah Doete Adriaantje Jans

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

OPENINGSLIED: lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot 

in de morgen’, 1   …dat wij niet uit elkaars genade 

vallen…  

 

BEMOEDIGING 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT ZIJN HAND AAN 

 HEEL DE SCHEPPING BEGON. AMEN. 

 

ZINGEN: lied 612 ‘Wij komen als geroepen’, 

1: cantorij; 2 en 3: allen 

                         …bestemd voor de genade… 

 

GEBED OM ONTFERMING  

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): psalm 105:  

1, 2 en 3               …zoek zijn nabijheid, zijn genade  

 

DIENST VAN DE DOOP 

 

Hannah wordt binnengedragen. 

 

INLEIDING 

 

DOOPGEBED 

 

ZINGEN: lied 354 ‘Jouw leven staat aan het be-

gin’, 1: cantorij; 3: allen; 4: cantorij; 5: allen 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

 

Het water wordt in het doopvont gegoten. 

 

DOOPVRAGEN AAN DE DOOPOUDERS 

 

Beloven jullie Hannah te geven waar zij om vraagt: 

dagelijks brood, een glimlach,  

woorden van herkenning, jullie hand die haar vast-

houdt en ruimte om te leven? 

 

 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 

 

Beloven jullie Hannah te oefenen in geloof in God, 

haar te leren vertrouwen in mensen, en haar 

dichtbij de aarde te houden, dichtbij de bloemen, 

de bomen en de dieren, opdat zij niet vervreemdt 

van haar oorsprong? 

 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 

 

Beloven jullie Hannah voor te gaan op de weg van 

geloof, hoop en liefde, en haar te vertellen dat zij 

kind van God is, kind van het licht? 

 

Ouders: Ja, dat beloven wij. 

 

VRAAG AAN DE GEMEENTE  

 

Bent u bereid Hannah op te nemen in de gemeen-

schap van gelovige mensen, om mee te werken 

aan haar levensgeluk en om haar mee te nemen 

op de weg naar God?  

Wilt u haar ouders terzijde staan in vriendschap, 

nu zij beloven hun kind op te voeden in de Geest 

van het evangelie? Wat is hierop uw antwoord? 

 

DOOPBEDIENING 

 

DOOPTEKST: ‘Mijn genade is jou genoeg’  

(2 Kor. 12: 9a) 

 

OVERHANDIGING VAN DE DOOPKAARS 

 

DOOPLIED: ‘Welkom, welkom in ons midden’ 

Melodie: lied 801 

 
Welkom, Hannah, in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind. 
Hier mag jij met ons aanbidden 
God die mensen zoekt en vindt. 
 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind. 
Hier mag jij het licht aanbidden 
dat de duisternis verblindt. 
 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuwgeboren kind. 
Hier mag jij de Naam aanbidden 

die met jouw naam zich verbindt. 



We bevestigen het doopvisje aan de wand. Daarna 

verlaat Hannah samen met de kinderen de kerk-

zaal.  

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

ZINGEN BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT: 

lied 694 ‘Dat wij volstromen met levensadem’, 

de cantorij zingt couplet 1, daarna zingen wij allen 

couplet 1, 2 en 3 in canon 

 

OP HET SPOOR VAN DE GENADE 

 

LEZEN: Psalm 84: 12-13 
12God, de HEER, is een zon en een schild. Genade 
en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij 
niet aan wie onbevangen op weg gaan. 13Heer van 
de hemelse machten, gelukkig de mens die op u ver-
trouwt. 

 

ENKELE WOORDEN: God is genadig 

 

LEZEN: Psalm 103: 1-8  
1Van David. Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, 
zijn heilige naam. 2Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet 
niet één van zijn weldaden. 3Hij vergeeft u alle 
schuld, hij geneest al uw kwalen, 4hij redt uw leven 
van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5hij 
overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd ver-
nieuwt zich als een adelaar.  
6De Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht 
aan de verdrukten. 7Hij maakte aan Mozes zijn we-
gen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse da-
den. 8Liefdevol en genadig is de Heer, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 

 

ENKELE WOORDEN: Hóe is God genadig? 

 

ZINGEN: psalm 92: 1, 3    …Ik juich om uw genade 

 

LEZEN: Genesis 6:8  
Noach vond genade in de ogen van de Heer. 

 

ENKELE WOORDEN: En de mens? 

Noach weerspiegelt Gods gena: n-ch = g-n 

 

LEZEN: Exodus 22: 25, 26 
25Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet 
je die voor zonsondergang aan hem terugge-
ven, 26want hij heeft niets anders om zich mee toe te 
dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders be-
schermen als hij gaat slapen? Als hij mij om hulp 
smeekt, zal ik naar hem luisteren, want ik ben een 
genadige God. 

 

ENKELE WOORDEN: Gods genade roept om ge-

nade en ontferming van mensen 

 

 

ZINGEN: lied 718 ‘God die leven hebt gegeven’ 

   ...laat in goede daden ’t woord van uw genade… 

 

LEZEN: Johannes 1: 14-16  
14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons ge-
woond, vol van goedheid en waarheid, en wij heb-
ben zijn grootheid gezien, de grootheid van de 
enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Jo-
hannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: 
“Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er 
vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met 
goedheid overstelpt. 

 

ENKELE WOORDEN: De meest genadevolle?  

Jezus! 

 

LEZEN: Romeinen 12: 6-8 
6We hebben verschillende gaven, onderscheiden 
naar de genade die ons geschonken is. Wie de 
gave heeft te profeteren, moet die in overeenstem-
ming met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft 
bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie 
de gave heeft te onderwijzen, moet onderwij-
zen. 8Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. 
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling 
doen. Wie leidinggeeft, moet dat doen met volle in-
zet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin 
blijmoedig zijn. 

 

ENKELE WOORDEN: En wij? 

 

ZINGEN: lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ 

              …die uit genade ons behoudt te allen tijd’ 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN  

Afgewisseld met lied 329 ‘O Heer God, erbar-

mend, genadig’; na de eerste voorbede: cantorij, 

bij de volgende voorbeden stemmen wij allen in. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

De kinderen komen terug uit de nevendienst. De 

allerkleinsten kunnen nu opgehaald worden uit de 

oppas. 

1: Omzien naar elkaar in het gemeentediaconaat 

2: Goede Herderkerk 

3 (uitgang): Kerkradio 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): lied 425 ‘Ver-

vuld van uw zegen’      …om daar in genade uw 

woorden als zaden te zaaien… 

 

ZEGEN, Allen beamen zingend: ‘Amen, amen, 

amen’  

 

De kinderen brengen het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter hen aan. In de hal kunt u Regina en Annelies 

feliciteren. 

 

 

 
 



BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Dhr en Mevr Liefers, en naar 

❖ Dhr. en mevr. Wagenaar. 


