
Orde van dienst voor 25 september 2022, 15e zondag na Trinitatis 
 

In deze viering wordt  
de doop gevierd van 
Eleianor Mikayla Phoebe  
(roepnaam Leia), 
Geboren op 2 augustus 2022 
Dochter van  
David Burgers en Vienna Aniella Nauli 

 

 
 
 
 
Schilderij van I Ketut Lasia, uit Bali 
Indonesia, ‘Laat de kinderen tot mij 
komen’  

 
Orgelspel. Allein Gott in der Höh sei Ehr - Georg Böhm. Het orgelspel dient als 
verstilling en voorbereiding op de viering.  
 
Welkom  
 
Voorbereiding 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
 En de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
O: Onze hulp, de Naam van de Heer, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 En waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Introïtus: Psalm 146: 1,2,3 ‘Zing, mijn ziel voor God uw Here 
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Kyriëgebed 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
Gloria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groet 

 
 
Gebed 
Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing: Amos 6:1-7 
Lied 146c:1 en 2 ‘Alles wat adem heeft love de Here’  
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Evangelielezing. De gemeente gaat staan.  
Psalmwoord: uit Psalm 146 

 
Lezing Lucas 16,19-31 
Allen: Lof zij U o Here. De gemeente  neemt weer plaats 

 
Lied 718 ‘God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot’  
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel. Liebster Jesu, wir sind hier - BWV 731- J.S.Bach 
 
Viering van de Heilige Doop 
 Aankondiging 

Lied 347 ‘Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen’ 
Persoonlijk woord ouders  
Credo. Lied ‘Kort Niceaans Credo, melodie lied 341  
De gemeente gaat staan. 

In één God, machtig’ Vader, belijden w’ons geloof 
En in één Heer, Jezus Christus,  
die mens geworden is voor ons 
En de dood aan ’t kruis heeft ondergaan,  
Opgestaan is naar de schriften,  
opgevaren is ten hemel 
Ons regeert en wederkomen zal,  
In de heilige Geest, de Trooster  
die leven schenkt, de kerk bezielt,  
Door de ene doop de schuld vergeven wil 
En deel geeft aan Gods komend rijk.  
Amen, amen, sterk ons, Heer, in dit geloof.  

  
Doopgebed 

 Doop 
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 Lied: 868:1, 2 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’.  
De gemeente gaat staan. 

 Licht gegeven - door de ambtsdrager van dienst 
 
Aanvaarding door de doopouders 
Verwelkoming door gemeente 
V:  Gemeente van Christus, draag haar die gedoopt is  

in jullie gebeden en ga met haar de weg van het koninkrijk.  
A:  WELKOM, KIND VAN GOD, WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS,  

WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN!  
  

Lied 868:5: ‘Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen’  
 
Mededelingen 
Collecte 
 
Gebeden met responsie lied 368j ‘Heer, hoor ons bidden…’, stil gebed en 

‘Onze Vader’ 
 
Slotlied 993 ‘Samen op de aarde’  De gemeente gaat staan. 
 
Uitzending en zegen 

 
 
Orgelspel. Toccata in C - Johann Pachelbel 
Tijdens het orgelspel kunt u weer plaatsnemen. Net als voorafgaand aan de viering 
dient het orgelspel de stilte. U mag ook opstaan en naar het gemeentecentrum gaan.  
 
In het gemeentecentrum is gelegenheid om de doopouders te feliciteren, de dopeling 
te bewonderen en met hen kennis te maken.  
Ook staat er in het gemeentecentrum heerlijke koffie en thee voor u klaar, ten 
behoeve van ontmoeting aldaar. De koffie en thee staat op de tafels. U kunt het zelf 
inschenken.  
Aan deze dienst werkte mee: Ambtsdrager van dienst: Marga 
Konings; Kindernevendienst: Petra Lip; Koffie en thee: Joke 
Bosman en Everdien Sanderman; Koster: Hermen Jan Jansen; 
Lector: Johanna Wildeman; Organist: Bart Lip; Voorgangers: ds. 
Chica van Dam en ds. Margo Jonker 


