
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  ELST 
 

31 oktober 2021 
 

DOOPVIERING 

 
‘Roots for life’ 

 
voorganger: ds. Jeroen Jeroense 

organist: Jaap Jansma 

m.m.v.: What’s Up o.l.v. IJsbrand ter Haar 

 

In deze viering worden gedoopt: 
 

Tara Anne-Daphne, dochter van Richard en Hanneke. 
 

Pepijn Jasper Thomas, zoon van Misja en Anne. 
 

Robijn Anna, dochter van Dirk-Jan en Jade. 
 

Freek Cornelis, zoon van Edwin en Annemarie. 
 

Axel Adriaan Manuel, zoon van Jan Willem en Arantcha.  
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BEGINNEN 
 
Muziek   Preludium en Fuga in C ( BWV 545 )   J.S. Bach ( 1685 – 1750 ) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Aanvangslied   139: 1,2   staande gezongen 

 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
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Bemoediging 
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: God, U ziet ons aan zoals we zijn, 
    U kent ons dieper dan onszelf. 
a: Bij U weten we ons geborgen. 
v: God, U kent onze wegen, 
    U omringt ons bestaan. 
a: In Uw liefde mogen wij leven. 
v: God, U heeft ons tot leven geroepen, 
    U legt Uw hand op mij. 
a: Amen 
 
Lied   139: 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. 
 
gemeente gaat zitten 
 
Kyriëgebed 
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld  
    en zijn Naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde. 
    Zo bidden wij tezamen: 

 
 
What’s Up   Lied 198 uit Tussentijds 
 

Liefde is blij zijn, een arm om je heen. 
Liefde is lachen is nooit meer alleen. 
Liefde is amen, is wolken, is wind, 
Liefde is fluist’ren heel zacht in je oor. 
 



4 

 

 

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand. 
Liefde is hopen, is gaan langs het strand. 
Liefde is amen, is wolken, is wind, 
Liefde is samen is spelen als kind. 
 

Liefde is zingen, is wit en is groen. 
Liefde is zacht, is een kus in 't plantsoen. 
Liefde is leven, je ademt weer op. 
Liefde is geven, is leven met God. 
 
What’s Up   ‘Jij bent bijzonder’ 
 

Je bent bijzonder, o ja 
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent heel speciaal 
Wist je dat? O ja, ja ja 
Je bent bijzonder, o ja 
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent een hele grote schat 
 

Soms denk je, ach wat stel ik voor 
Ben ik niet een hele grote domoor 
Een banaan, die niemand ziet staan 
Maar nee, dat is niet waar, luister maar 
 

Je bent bijzonder, o ja 
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent heel speciaal 
Wist je dat? O ja, ja ja 
Je bent bijzonder, o ja 
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent een hele grote schat 
 

DOOP 
 
Woord voor de kinderen   ‘De foto van oma Beer’ 
De kinderen komen naar voren. 
 
What’s Up   Lied 358: 1 t/m 5 
Tijdens het zingen gaan de ouders naar het doopvont en worden de dopelingen 
binnen de kring van de gemeente gebracht. 
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1.Water, water van de doop, 
   taal en teken van de hoop: 
   zie wij komen bij u staan, 
   wijs ons Gods beloften aan! 
 

2.Water, water van de vloed 
   die de ark wel dragen moet, 
   hoog staat daar de regenboog: 
   God maakt heel de aarde droog! 
 

3.Water, water van de Nijl, 
   draag het scheepje van het heil – 
   biezen mandje in het riet: 
   God vergeet de zijnen niet! 
 

4.Water, water der Jordaan, 
   alle schuld is weggedaan, 
   onze zonden draagt de Heer, 
   zie: de duif daalt op Hem neer! 
 

5.Water, water van de doop, 
   uit uw bron ontspringt de hoop: 
   God bevrijdt en Hij geneest – 
   lof zij Vader, Zoon en Geest! 

 

 
Presentatie  
 

Richard en Hanneke, welke naam heeft jullie dochter gekregen, waarmee zij 
gekend mag worden? 
Willen jullie dat Tara Anne-Daphne, gedoopt wordt? 
Waarom hebben jullie haar deze namen gegeven? 
 

Misja en Anne, welke naam heeft jullie zoon gekregen waarmee hij gekend mag 
worden? 
Willen jullie dat Pepijn Jasper Thomas, gedoopt wordt? 
Waarom hebben jullie hem deze namen gegeven? 
 

Dirk-Jan en Jade, welke naam heeft jullie dochter gekregen, waarmee zij gekend 
mag worden? 
Willen jullie dat Robijn Anna, gedoopt wordt? 
Waarom hebben jullie haar deze namen gegeven? 
 

Edwin en Annemarie, welke naam heeft jullie zoon gekregen waarmee hij 
gekend mag worden? 
Willen jullie dat Freek Cornelis, gedoopt wordt? 
Waarom hebben jullie hem deze namen gegeven? 
 

Jan Willem en Arantcha, welke naam heeft jullie zoon gekregen waarmee hij 
gekend mag worden? 
Willen jullie dat Axel Adriaan Manuel, gedoopt wordt? 
Waarom hebben jullie hem deze namen gegeven? 
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Doopgebed 
Lieve God, die ons bedacht toen wij nog nergens waren 
en die ons blijft gedenken als wij hier niet meer zijn. 
Lieve God die het kleine verkiest boven alles wat zich verheft. 
Wij danken u voor deze kinderen waarin u ons van u laat groeten 
en waarin wij iets herkennen van uw vriendelijke aangezicht. 
 

Wij danken u dat u de hele geschiedenis door  
met ons mensenkinderen meetrekt. 
U hebt de aarde gemaakt, vaste grond onder de voeten 
te midden van de dreigende wateren van de afgrond. 
U hebt uw volk Israël uit de slavernij gered en naar het land van belofte  
gebracht dwars door het water van de Rode Zee. 
U hebt ons Jezus als uw geliefde Zoon aangewezen toen Hij ondergedompeld 
werd in het water van de Jordaan. 
U hebt Hem opgewekt uit de dood als hoopvol teken van uw toekomst. 
Uw geest inspireert ons om naar deze toekomst op weg te gaan. 
 

Wij bidden U nu voor hen die gedoopt zullen worden: 
Houd hen dan vast, o lieve God, door heel hun kwetsbare leven heen, 
ga met hen mee en vergezel hen op de toppen van het licht 
en in het dal van duisternis. 
 

Doe hen groeien in geloof hoop en liefde in het spoor van Jezus, uw zoon 
gedreven door de Heilige geest. 
Amen 
 
Bediening van de doop 
Tara, Pepijn, Robijn, Freek en Axel 
 
Aanvaarding/gelofte 
v: Zijn jullie bereid jullie kinderen te ontvangen als een geschenk,  
    een kind van God? 
    Beloven jullie hen de weg van hun leven te vinden 
    openstaand voor God en de mensen? 
    Beloven jullie te vertellen en voor te leven 
    de verhalen van God en mensen,  
    de verhalen van hoop en licht? 
    Beloven jullie te vertellen van deze dag, 
    jullie kinderen te laten opgroeien in het midden van de gemeente 
    zodat zij hun eigen weg bij ons vinden en later de doop begrijpen? 
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Richard en Hanneke, beloven jullie dat? 
Misja en Anne, beloven jullie dat? 
Dirk-Jan en Jade, beloven jullie dat? 
Edwin en Annemarie, beloven jullie dat? 
Jan Willem en Arantcha, beloven jullie dat? 
 

v:    tot de gemeente, gemeente gaat staan 
    Wilt u deze mensenkinderen in uw midden opnemen 
    en alles doen wat u kunt, om hen te bewaren 
    bij de verhalen van God en mensen 
    de verhalen van hoop en licht? 
 

gemeente: Ja, dat beloven wij. 
 

gemeente gaat zitten 
 
Overhandigen van de doopkaars   door de ouderling van dienst 
 

Tijdens het overhandigen van de doopkaars zingt de gemeente:  
Lied 165: 1,2 uit de bundel Tussentijds  

 

 

Licht, geschapen uitgesproken, Licht, dat straalt van Gods gelaat,  
Licht uit Licht, uit God geboren, groet ons als de dagenraad! 

 
Felicitatie   namens de kinderkerk 
 
Lied   348: 9,7,8 
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Uw mild gelaat  
blijft over ’t kind gebogen; 
het wordt voor U geboren en getogen, 
vervult zijn wegen naar uw raad. 

En laat de mond  
der kind'ren, die w' U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam 
belijden:wij leven vast in uw verbond. 

 
De dopelingen worden de kerk uitgedragen en de kinderen gaan naar de 
kinderkerk. 
 

LEZEN EN LEREN 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing   Jesaja 49: 13-16 
 
Lied   781 
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Kind van God ontvangen, lachend, kind zo klein, 
huilend van verlangen bij ons thuis te zijn. 
 

Kind door God geroepen, kind, jij hoort erbij: 
Ik heb jou geroepen, kind, jij bent van Mij! 
 

Kind van God gegeven, kind bij God vandaan, 
in zijn hand geschreven staat jouw nieuwe naam. 
 
Overweging 
 
Muziek   Intermezzo ( uit 3e Orgelsonate G Dur )   J. Rheinberger ( 1839 – 1901 ) 
 
Lied   791: 1,2,3 

 
 

Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 

Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
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‘Ik wens jou’ 
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

Dat de liefde van je leven op je wacht 
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 

Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 

Een muur voor de wind / Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen / En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind / Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen / En een vriend dichtbij jou 
 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 

Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

In elk van de seizoenen dat je leeft 
 

Een muur voor de wind / Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen / En een vriend dichtbij jou 

Een muur voor de wind / Een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen / En een vriend dichtbij jou 
 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 

In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 

BIDDEN EN GEVEN 
 

Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen:  
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Stilte 
 
Onze Vader   (NBV21) 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid.  
Amen 
 

Inzameling van de gaven  
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Duurzame landbouw en predikantenopleiding Kameroen 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = Voedselbank Nijmegen Overbetuwe 
 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande woensdag. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie oktober’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk oktober’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’31 oktober, 
voedselbank’. 
 

U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-app 
kunt u tot aanstaande woensdag met het scannen van de 
afgebeelde QR-code aan de bovenstaande doelen geven. 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u 
de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
 



12 

 

Slotlied   423 

 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 
Zegen   Ierse Reiszegen 
v: De Eeuwige zij voor je om je de juiste weg te wijzen. 
    De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten 
    en te beschermen tegen gevaar. 
    De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. 
    De Eeuwige zij in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 
    De Eeuwige omgeve je als een beschermende muur 
    wanneer anderen over je heen vallen. 
    De Eeuwige zij boven je om je te zegenen. 
    Zo zegene God je, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
a: Amen, amen, amen. 

 
Muziek   Postlude in G ( Op.28 no.11 )   Christian Cappelen (1845 – 1916 ) 

 
Na de dienst kunt u de doopouders in de kerk gelukwensen in de zijbeuk.  
Wij verzoeken u i.v.m. corona geen handen te schudden.  
Graag nodigen we alle gasten uit om in De Ruimte koffie/thee te komen drinken om 
elkaar als gemeente nader te ontmoeten. 


