
3e zondag van de Zomer 

4 juli 2021/ Middagdienst 

 

 

Dienst waarin Max van Rijswijk gedoopt wordt 

 
In deze dienst: 

Voorganger:  Annemarie Roding 

Ouderling:  Erna de Lange  

Diaken:  Greet Jongkind 

Lector:   Erna de Lange 

Pianist:   Marlene Lakerveld 

Zang:   Fam Lakerveld 

Ontvangst:  Rudy Bieleveld 

Koster:   Cees de Vos 

    Techniek:  Sjaak van Buren 

 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van onze Heer Jezus Christus,  

    in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a: Amen. 

 

Zingen: NLB 287: 1, 3, 5 

1. Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

Wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

3. Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 



droogvoets tussen nood en dood 

volgen wij een brandend baken: 

in het nachtelijke uur 

vlamt een vuur. 

 

5. Rond het licht dat leven doet 

Groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

Zegen wie uw liefde delen- 

Licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Inleidend woord 

 

Gebed 

 

Zingen: Psalm 139: 1, 7 

1. Heer die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 

met toegewijde tederheid 

mijn nieren en mijn hart bereid 

mij in de moederschoot geweven, 

mij met uw wonderen omgeven. 

 

BEDIENING VAN DE DOOP 

 

 

Inleidend woord 

 

Luisteren naar: ‘You’ve Got a Friend in Me’ van Randy Newman 

Onder het luisteren wordt Max binnengebracht door oma van Rijswijk. 

 

Presentatie door de ouderling van dienst 

 

(Doopouders gaan staan) 

 

Ouderling van dienst: We zijn blij dat Liselotte en Kay van Rijswijk hier vanmiddag in de kerk zijn 

gekomen, samen met hun zoon. Zij hebben de wens te kennen gegeven hem te laten dopen.  

Daarom vraag ik jullie: verlangen jullie dat jullie zoon gedoopt wordt in de Naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest?  

 

Doopouders: ja, dat verlangen wij. 

 

Ouderling: Met welke naam wordt jullie kind gedoopt? 



 

Doopouders: Max van Rijswijk 

 

Ouderling: Mag de naam van jullie kind geschreven staan in de palm van Gods hand. 

 

 

Liselotte zingt: ‘I Hope You Dance’ 

 

Ik hoop dat je je altijd blijft verwonderen 
Dat je genoeg hebt maar nooit teveel 
Dat je het leven nooit voor lief neemt 
en dat je je altijd geliefd zult weten 
 
Ik hoop dat je ontzag blijft hebben voor al het moois om je heen 
Dat wanneer een deur gesloten wordt, een andere zich voor je opent 
Beloof me dat je regelmatig opkijkt naar de hemel 
En wanneer je de keuze krijgt om de storm uit te zitten of te dansen, 
dan hoop ik dat je danst 
 
Ik hoop dat je nooit bang zult zijn voor het onbekende 
Dat je nooit zomaar kiest voor de makkelijkste weg 
In het leven moet je soms een risico nemen, maar dat is het waard 
Liefhebben kan een vergissing zijn, maar het is het waard die te maken 
 
Laat je hart niet bitter worden van ellende en verdriet 
Wanneer alles verloren lijkt, houdt je dan vast aan hoop 
Beloof me dat je zult proberen te blijven geloven 
En wanneer je de keuze krijgt om de storm uit te zitten of te dansen, 
dan hoop ik dat je danst 
 

 

Doopgedachtenis en belijdenis 

 

Zingen: NLB 885 

1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij u. 

Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid die sterkt en die leidt. 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond. 

 



Gebed 

 

Bediening van de doop 

 

De diaken overhandigt de doopkaars: “Ontvang het licht van Christus” 

 

Vraag aan de doopouders na de bediening van de doop: 

Beste doopouders, jullie kind is gedoopt. Zo zijn jullie getuigen van de liefde van God. Beloven 

jullie als ouders hem mee te nemen op de levensweg die je zelf probeert te gaan – naar een 

wereld in de geest van het evangelie van Jezus Christus; hem tot voorbeeld te zijn en tot hulp, 

hem te bemoedigen en te dragen in jullie gebed; hem lief te hebben, wie hij ook zal zijn, hem te 

vertellen over jullie eigen geloof en hun doop, of jullie partner hierin te ondersteunen, zodat Max 

zijn eigen weg in het geloof zal kunnen vinden? 

 

Doopouders: ja, dat beloven wij. 

 

(Allen gaan staan) 

 

Vraag aan de gemeente:  

V: Gemeente, draag Max in uw gebeden, en ga met hem de weg van het Koninkrijk 

G: Welkom, kind van God 

Welkom in de kerk van Christus 

Wereldwijd en in ons midden. 

 

Bijschrijven van de naam in het gedachtenisboek 

 

Zingen (afwisselend zangers/ allen): NLB 781 

 

(zangers) 1. Kind van God gegeven,  

kind bij God vandaan 

in zijn hand geschreven 

staat jouw nieuwe naam. 

 

(allen) 2. Kind van God ontvangen 

lachend, kind zo klein, 

huilend van verlangen 

bij ons thuis te zijn. 

 

(zangers) 3. Kind door God geroepen 

Kind, jij hoort erbij: 

Ik heb jou geroepen, 

Kind, jij bent van Mij. 

 

(allen) 4. Kind van God gegeven, 

kind bij God vandaan 

in zijn hand geschreven 

staat jouw nieuwe naam. 

 

(Allen zitten) 

 

 DIENST VAN HET WOORD 

 

Lezing door ovd:  1 Johannes 4: 8-21 

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die 

liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En 



hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we 

door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat 

hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in 

ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons 

heeft laten delen in zijn Geest. 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn 

Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, 

blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en 

vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 
17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol 

vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde laat geen 

ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst 

kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft 

liefgehad. 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een 

leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, 

die hij wel ziet, niet liefheeft. 21We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, 

moet ook de ander liefhebben. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Overweging 

 

Zingen: NLB 636: 1 

1. Liefde is licht, opnieuw geboren 

wakker uit nacht en eenzaamheid; 

liefde wil strelen niet verstoren 

hunkering naar geborgenheid, 

Liefde heeft handen, ogen, oren 

zo open als de dageraad: 

liefde heeft nooit de hoop verloren 

liefde leeft langer dan de haat.  

 

Gebeden en Onze Vader: 

a.: Onze Vader die in de hemelen zijt, 

      uw naam worde geheiligd, 

      uw koninkrijk kome, 

      uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

      Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 

      gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

      En leid ons niet in verzoeking, 

      maar verlos ons van den boze, 

      want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

      tot in eeuwigheid. 

     Amen.  

 

Allen gaan staan 

 

Allen zingen: NLB 416 

 

1. 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. 



 

2. 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. 

 

3. Ga met God en hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

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. 

 

Zegen  

v.: …………………………. 

a.: Amen 

 

Liselotte, Kay en Max stellen zich op voor in de kerk. U heeft de gelegenheid hen te feliciteren en bent 

daarna van harte welkom in het Achterschip voor koffie/thee met wat lekkers.  

 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie. 

 

 

Fijn dat u bij ons te gast was! 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 


