
 

DOOPVIERING 
 

op de 5e zondag na Epifanie 

10 februari 2019 

in de Ontmoetingskerk te Dordrecht 

 

 

 

 
voorganger: ds. Kees Streefkerk 

organist: Myong-hee Chon 



Welkom 
Orgelspel: Freu dich sehr, o meine Seele, Johann Gottfried Walther (1684-1748) 
Aansteken van de kaarsen – Stilte 
 

 INTREDE 
Zingen (staande):  Lied 287 : 1.2.3 
Groet v: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

 a: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 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 NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v: (drempelgebed) 
  ... door Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 

Zingen:   Psalm 67 : 1 (daarna gaan we zitten) 
Gebed om ontferming 
Gloria  Lied 652 
 

 DOOP 
Inleiding – de dopeling wordt binnengebracht 
Zingen:  Geroepen om te zingen 79 

 

 
 
2. Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd 
 en nu is het tijd om te vieren, dat God die je kent, van je houdt 
  Refrein: 
3. Je bent een begrip aan het worden; steeds meer mensen noemen je naam; 
 ook God begint jouw naam te roepen en dus zijn wij hier nu tezaam. 
  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: 
 
Presentatie: vraag naar de naam 
 
Doopgedachtenis en belijdenis 
Zingen (staande): Lied 340b (de Apostolische Geloofsbelijdenis)  
 
Doopvraag aan de ouders en Doopgebed 
 
Het doopwater wordt uitgegoten – de kinderen mogen nu naar voren komen 
 
Doopbediening aan OLIVIER ARNAUD BERNARD BROUWERS 
Handoplegging 
Aansteken van de doopkaars 
 
Aanvaarding 
 
Wensen voor Olivier van zijn ouders, Reggy en Renate: 
 

Kijk door je oogjes, ... 
om het goede te zien in de mensen om je heen, 
om te ontdekken waar men je nodig heeft, 
om er veel mensen graag mee te zien. 
 
Gebruik je oortjes, ... 
om te luisteren naar de vele lieve woordjes, 
om te horen waar mensen je roepen, 
om te luisteren naar de stem van je hart. 

 
Open je mondje, ... 
om woorden van geloof, hoop en liefde te spreken, 
om te lachen en te zingen, 
om de stem van de verdrukten te laten spreken. 

 
Gebruik je handjes, … 
om wat je hebt en bent, te geven en te delen, 
om te ontvangen wat jou in liefde gegeven wordt, 
om ze te strekken naar mensen in nood. 

 



Zet stap na stap, ... 
om met vallen en opstaan je levensweg te banen; 
om steeds naar mensen toe te gaan, 
om samen de weg naar de vrede te kiezen. 

 
We zingen “ Welkom in ons midden” (t A.F.Troost – m Lied 801) 
1 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij met ons aan bidden 
God die mensen zoekt en vindt. 
2 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij het licht aanbidden 
dat de duisternis verblindt. 

3 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij de zon aanbidden 
die de wereld overwint. 
4 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij de Naam aanbidden 
die met jouw naam zich verbindt. 

5 
Welkom, welkom in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij de Heer aanbidden 
die voltooit wat jij begint.   de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 

 De HEILIGE SCHRIFT 
Zondagsgebed 
Evangelielezing:  Lucas 5 : 1-11 
Zingen:  Lied 531 : 1.3 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:  Lied 675 – de kinderen komen terug 
 

 GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling – de kleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppas 
Zingen:  Lied 422 
 

 ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel 
 
 
Na de dienst kan wie dat wil de doopouders, Reggy en Renate, de hand van geloofsverbonden 
reiken en heil en zegen, vrede en geluk wensen voor het leven samen met Floris. 


