
Orde van dienst zondag 22 oktober, Regenboogkerk

Doopviering van Jill Mirella Catherina, dochter van John en Jamie Schut
m.m.v. cantorij PKN Honselersdijk i.s.m. projectcantorij PKN Wateringen; 
organist en cantor: Alexander Prins; voorganger: ds. Carel van der Meij
OM TE BEGINNEN

Muziek

Aanvangslied (staande): Lied 215: 1, 3 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en 
   van Jezus Christus onze Heer
a: Amen

Zingen: Psalm 78a: 1, 2, 3 en 4 (c: coupletten; a: refrein)

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 713: 1 (c), 2 (a), 3 (c) en 5 (a)
DOOPVIERING

Uitleg en presentatie

Gedicht

Doopgebed

Voor de kinderen

Doop en handoplegging

Overhandiging van de doopkaars 

Doopbelofte ouders en gemeente

Vragen aan de ouders

Beloven jullie een goede vader en moeder te zijn voor Jill?

John, wil je haar aanvaarden als kind van God, mens met een eigen geschiedenis 
met de Heer?

Beloof je vanuit deze doop Jill voor te gaan op de weg die Jezus voor ons 
geopend heeft?

Beloof je Jill trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, omdat je kind 
een kostbaar geschenk is, jullie door God toevertrouwd?

Jamie, beloof je John in zijn keuze voor deze doop te respecteren en hem te 
steunen in de belofte die hij hier gedaan heeft?

Opdracht voor de gemeente

Gemeente, aan ons de opdracht dit kind als kind van God te ontvangen in ons 
midden, haar te dragen in onze gebeden en samen met haar de weg van het 
Koninkrijk te gaan!

Dooplied: Verbonden met vader en moeder



2.Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren, 
dat God die je kent, van je houdt.

Refrein:

4. Nu mag je gaan leven met mensen 

verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen 
Gods Naam legden naast die van jou.

Refrein:

de kinderen mogen naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jeugdkerk
RONDOM HET WOORD

Zingen: lied 333

Lezing: Mattheus 22: 15-22

Zingen: De messiaanse mare  - uit: Willem Barnard, Verzamelde liederen. Op de 
melodie van Lied 979 (Liedboek); c: 1, 3 en 7; a: 2, 4, 5, 6 en 8

1. De messiaanse mare 2. De caesar en zijn mannen
   gaat als een lopend vuur,    die zijn voor God gelijk,
   een storm door dorre blâren,    hun rijk gaat op in vlammen,
   het is het laatste uur.    het oude wereldrijk.

3. De mammon en de caesar, 4. De caesar is de keizer,
   die deelden het geweld,    de staat die geldt als god,
   er is een mens verrezen    maar Jezus zal verrijzen,
   en die behoudt het veld.    Verrijzen uit de dood.

5. Voor dertig zilverlingen 6. De macht der dwingelanden,
   en voor een kus verkocht,    een macht ten dode toe,
   wist onze Heer te dwingen    die haalt hij uit hun handen.
   de mammon en zijn macht.    God is het doden moe.

7. Laat ons dan niet als slaven 8. Maar laten wij belijden
   van aardse overmacht    God die het leven gunt.
   het leven zelf begraven,    Wij zijn door Christus’ lijden



   wij zijn van Gods geslacht!    geslagen en gemunt.

Overdenking

Cantorij: Rejoice in the Lord always (George Rathbone)
(Filippenzen 4 vs 4, 6 en 7, vertaling NBV)

Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice! Be careful for nothing, but in 
ev’ryting, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be 
known unto God.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts 
and minds through Jesus Chris tour Lord. Rejoice in the Lord always, and again I 
say rejoice! Amen.

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Wees 
over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw 
gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 
gedachten in Christus Jezus bewaren. Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 
nogmaals: wees altijd verheugd. Amen.

Zingen: Lied 146a: 1

RONDOM DE TAFEL

kinderen en jongerenkomen terug uit de kindernevendienst en jeugdkerk

Pastorale mededelingen

Gebeden – dankgebed en voorbeden – stilte – Onze Vader-

a:

Collecte

Cantorij: Zegenbede 
van Sint Patrick

May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the 
sun shine warm upon your face, and rains fall soft upon your fields. And until we 
meet again, may God hold you in the palm of his hands. 
Moge de weg je tegemoetkomen en de wind altijd in je rug zijn. Moge de zon 
warm op je gezicht schijnen, moge het zacht regenen op je velden. En tot we 
elkaar weer zien, moge God je bewaren in de palm van zijn hand.

Slotlied en wegzending (staande): Lied 974: 1 en 5

Zegen

a:  


