
Doopdienst op zondag 2 augustus 2020 

In deze dienst wordt gedoopt: Boas Ron Janu Pool, broertje van Sjef 
en zoon van Ronald en Like Pool. 

Predikant: Gea Smit-de Groot; ouderling: Jan Hulsbos, diaken: Annet 
Hulsbos; koster: Esther Zonneveld; geluid: Martijn van Kampen 

 

 

 



Orgelspel 

Welkom en mededelingen                                                                          

Kind 

Een mens is niet zomaar een dingetje,                  

   iets bloots.                                                                                   

Diep in dat dingetje                                                             

 verbergt zich zoiets groots. 

Er woont een wonder in, 

  iets ongeloof’lijk machtigs. 

Een kind is méér 

dan maar alleen iets engelachtigs. 

Ik weet niet wàt het is, dat niet, 

   maar ik maak me sterk: 

zo’n mensenkind 

 is niet alleen maar mensenwerk. 

     Toon Hermans 

 

Intochtslied: Psalm 103 : 1, gespeeld door het orgel 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

Psalm 103 : 5, gelezen 

   5.   Zoals een vader liefdevol zijn armen                                              

         slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

         God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

         Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

         Hij weet, dat wij, uit stof aan het licht gekomen, 

         slechts leven op de adem van zijn stem. 

         

De gemeente gaat staan. 

 



Moment van stilte 

Bemoediging  Onze hulp is in de naam van de Heer 

  die hemel en aarde gemaakt heeft 

  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

  en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet  Voorganger: De Heer is met u allen 

Gemeente:    Zijn vrede is met u  

            

De gemeente gaat zitten 

 

We luisteren naar:  ‘Heb het leven lief’,      Elske de Wal 

Gebed om ontferming 

Glorialied  Lied 345 : 1, gespeeld door het orgel 

1. Gij hebt uw woord gegeven 

          nog voor ik U iets vroeg, 

          dat is voor heel mijn leven, 

          ja voor de dood genoeg. 

          Uw woord is daad o Vader, 

          werd brood in de woestijn, 

          werd mens en is mij nader 

          dan wie mijn naasten zijn. 

 

Lied 345 : 3, gelezen 

2. God, die uw woord gegeven, 

uw Zoon gezonden hebt 

en naar zijn beeld het leven 

van wie u kent herschept, 

wees door uw  Geest met allen 

die hebben ja gezegd 

dat zij die staan niet vallen 

maak Gij ons trouw en echt. 

 

 

 

 



Inleiding op de doop 

De namen van de dopeling worden voorgelezen door de ouderling 

van dienst 

Tijdens orgelspel wordt de dopeling binnengebracht door Marnella  

Doopbelofte door de ouders 

Lied  354 : 1 en 2, gespeeld door het orgel 

1. Jouw leven staat aan het begin 

het heeft nog geen herinnering, 

het is zo weerloos en zo klein 

je weet nog niet hoe het zal zijn. 

     Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, 

                      noem ons bij onze naam. 

 

2. Jij weet nog niet wat leven is, 

wat liefde is en wat gemis. 

Jij weet nog niet van nee en ja, 

van ondergang en gloria.              Refr. 

 

Lied 354 : 3, 4 en 5, gelezen 

3. Je huilt nog van verwondering, 

maar jij hoort hier, in onze kring. 

Het water wacht, die diepe zee 

geeft jou een taal en teken mee.   Refr. 

 

4. Dat teken is een heilgeheim: 

God wil met jou verbonden zijn. 

Hij is nabij waar jij ook bent, 

omdat Hij je bij name kent.          Refr. 

 

5. Zo komt jouw leven aan het licht, 

zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 

Gods adem heeft je aangeraakt 

en jou tot bondgenoot gemaakt.    Refr. 

 

Bediening van de doop 

Doopbelofte door de gemeente, beantwoord met de woorden: ‘Ja, 
dat beloven wij’ (staande) 



Lied 359 : 1 en 2, voorgespeeld door het orgel en daarna gelezen 

1. Leven is gegeven  

    door het water, nu gaat er 

    ver boven ons geloven 

    steeds een naam met ons mee. 

2. Dopen is geloven  

    dat een herder je verder 

    bewaren zal en sparen, 

    zo gaat God met jou mee. 

Overhandiging van de doopkaars vanuit de Kindernevendienst 

Ik mag je deze doopkaars geven. 

Zonder licht kun je niet leven. 

Steek hem op hoogtijdagen aan 

zoals ook op je doopdag is gedaan. 

Want wie warmte geeft en licht 

blijft op Gods koninkrijk gericht. 

 

Gebed 

We luisteren naar: ‘Circle of Life’, Lindiwe Mkhize, Lebo M. (The 

Lion King) 

Tijdens dit lied verlaat de dopeling de kerk. 

Gebed voor het openen van de Bijbel 

Eerste Schriftlezing  Ruth 2 : 8-23 
8Boaz ging naar Ruth toe. ‘Luister eens,’ zei hij. ‘Je moet niet naar een 

andere boer gaan. Blijf hier op het land bij de vrouwen die voor mij 

werken. 9Loop maar achter hen aan. Ik zal tegen mijn knechten zeggen 

dat ze je met rust moeten laten. Let jij maar op het koren dat op de 

grond gevallen is, en blijf dicht bij de andere vrouwen. En als je dorst 

hebt, kun je water halen bij de knechten.’ 10Ruth maakte een diepe 

buiging en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? Waarom zorgt 

u zo goed voor me? U kent me helemaal niet.’ 11Boaz zei: ‘Ik heb veel 

over je gehoord. Ik weet hoe goed je voor Noömi geweest bent na de 

dood van je man. Je hebt je vader en je moeder en je geboorteland 

verlaten. En je bent met Noömi meegegaan naar mensen die je helemaal 

niet kende. 12De God van Israël zal je daarvoor belonen. Bij hem heb je 

hulp gezocht, en hij zal je beschermen.’ 



13Ruth zei: ‘Dank u wel. Ik werk niet eens voor u, en toch bent u zo 

vriendelijk voor me. Nu hoef ik me geen zorgen meer te maken.’ 

14Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen Ruth: ‘Kom maar hier, en eet 

wat brood en drink wat wijn.’ Ruth ging bij de knechten en de vrouwen 

zitten. Boaz gaf haar brood. Ruth at tot ze genoeg had, en ze hield zelfs 

nog wat over. 15Na het eten ging Ruth weer aan het werk. Boaz zei 

tegen de knechten: ‘Laat haar overal koren verzamelen, 16zeg er niets 

van. Jullie moeten juist wat extra koren voor haar laten liggen.’ 
17Ruth werkte door tot de avond. Toen schudde ze de graankorrels uit 

het koren dat ze opgeraapt had. Het was wel 30 kilo. 18Ze nam het 

allemaal mee terug naar de stad. 

Ruth liet aan Noömi het graan zien dat ze verzameld had. En ze gaf ook 

het brood dat ze overhad van het eten op het land. 19‘Waar ben je 

vandaag geweest?’ riep Noömi. ‘Bij wie heb je gewerkt? God zal de 

man gelukkig maken die zo goed voor je geweest is!’ Ruth vertelde bij 

wie ze geweest was: ‘De man bij wie ik vandaag gewerkt heb, heet 

Boaz.’ 
20Toen zei Noömi: ‘De Heer zal Boaz zeker geluk geven! Want Boaz 

heeft gedaan wat hij moest doen. Voor jou en voor mij, maar ook voor 

onze gestorven mannen. Hij is familie van ons. Volgens de wet moet hij 

voor ons zorgen, nu onze mannen gestorven zijn.’ 
21Ruth zei: ‘Boaz heeft nog iets gezegd. Ik mag op zijn land blijven 

werken tot al het koren gemaaid is.’ 22‘Dat is fijn,’ zei Noömi. ‘Want op 

het land van iemand anders zou je misschien slecht behandeld worden.’ 
23Ruth bleef koren verzamelen op het land van Boaz tot al het koren 

gemaaid was. Al die tijd woonde ze bij Noömi. 

Bijbel in Gewone Taal 

Het orgel speelt Lied 816 : 1, 2 en 4 

1. Dat wij onszelf gewonnen geven  2.  Dat wij versteende zekerheden 

    aan het bevrijdende bestaan,       verlaten om op weg te gaan. 

    aan wat ons uitdaagt om te leven      Dat niet de greep van het verleden 

    dat wij de stille roep verstaan       ons achterhaalt en stil doet staan. 

 

4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt 

      dat wij van elke dwang bevrijd 

    naar onbekende plaatsen reizen. 

    Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 



Tweede Schriftlezing  1 Korintiërs 13 : 1-3 

131Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs 

al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog 

de taal van de engelen. 
2Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God 

je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime 

kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt 

verplaatsen. 
3Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. 

Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al 

sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. 

Bijbel in Gewone Taal 

 

Lied 791 : 1, gespeeld door het orgel 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

Liefde wil ons overkomen, 

als geheim en zegening. 

Lied 791 : 4 en 5, gelezen 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goeder trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

5. Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

 

Verkondiging 

Orgelspel 

Dankgebed en voorbeden 

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw 

koninkrijk kome, uw wil geschiede, in de hemel als zo ook op de aarde. 

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. 

 

Aankondiging opdracht van de gaven (de inzameling is bij de deur) 

 

Slotlied Lied 612 : 1, gespeeld door het orgel 

1. Wij komen als geroepen 

en aan het licht gebracht. 

Het leven te begroeten 

heeft God ons toegedacht. 

Wij komen als geroepen, 

getekend met een naam, 

van ongeweten toekomst 

de mede-erfgenaam. 

Lied 612 : 2 en 3, gelezen 

2. Geroepen om te leven, 3.   Getekend voor ons leven 

gehouden aan zijn woord       als kinderen van het licht, 

van uitgesproken vrede,       gezaaid op hoop van zegen, 

van liefde ongehoord.        de dag als vergezicht. 

Herboren, uitgetogen        God, breng ons zelf op adem 

uit de toevalligheid,        en treed in ons bestaan. 

bestemd voor de genade,       Bezegel onze vreugde 

het donker al voorbij.        hier met uw eigen naam! 

 

Zegen  Voorganger: De genade van onze heer, Jezus Christus, 

en de liefde van God,  

en de gemeenschap van de heilige Geest  

zij met U allen.  

 Gemeente:     Amen. 

 

Orgelspel 

 

Omdat er na de dienst geen handen geschud worden, is het mogelijk om 

via het briefje in de liturgie een gelukwens of felicitatie aan het 

doopouderpaar te schrijven. U kunt die bij de uitgang achterlaten. 

 


