
             Protestantse Wijkgemeente i.w. Hattem 
             Andreaskerk, Zondag 5 maart 2017     
             1e zondag van de Veertigdagentijd 
 
                               Doopdienst                   
  
                   Thema: Waar leef je van?                       
 
 
 

 
        
 
Voorganger:  ds.Wim Hortensius 
Organist:  Harm Jansen 
Ouderling: Wim van der Weerd 
Diaken: Jan de Groot 
Lector:  Hans Lambrechts 
Beamer: Edze v/d Laan en Barry Brouwer 
Koster:  Gerrit Rouwenhorst 
Collecte: 1027 Nepal medische zorg lepra 

 
Voorbereiding 

 
Orgelspel 

 
Woord van welkom 
 
Moment van stilte 
 
Orgelspel 
 
Wij gaan, zo mogelijk, staan 
 
Groet:  
vg.: Liefde en vrede voor jou, van de Eeuwige, 
       Vader, Zoon en Heilige Geest 
al.:  amen. 



 
Bemoediging: 
vg.:  Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien, - 
al.:   zie ons hier staan. 
vg.:  Wij die van U hebben gehoord, - 
al.:   hoort U ons aan. 
vg.:  Uw Naam is dat U mensen helpt, - 
al.:   wees onze hulp, 
vg.:  en dat U alles hebt gemaakt, - 
al.:   maak alles nieuw 
vg.:  en dat U ons bij name kent, - 
al.:   leer ons U kennen, 
vg.:  die bron van leven wordt genoemd, - 
al.:   doe ons weer leven, 
vg.:  die hebt gezegd: ‘Ik Zal Er Zijn’, - 
al.:   wees hier aanwezig. 
 
Openingslied: Psalm 77:1, 4 en 6 
Hierna gaan wij zitten                                                       
 

Over de Veertigdagentijd,  
bij het liturgisch bloemstuk 
 
Gebed 
 

De Schrift 
Gebedsgroet 
vg.: De Eeuwige zal bij je zijn 
al.:  de Eeuwige zal je bewaren 
 
Gezongen gebed om de Heilige Geest: 333 
 
Met de kinderen 
Over het Veertigdagenproject ‘Geloof in het leven’ 
Projectlied: De zon komt op (Kind Op Zondag;mel.215) 
De zon komt op en geeft ons licht, 
zo brengt de hemel een bericht. 
Want na het donker van de nacht 
komt altijd weer een nieuwe dag. 
 
Sta op en kijk je ogen uit, 
voel zachte warmte op je huid. 
God ziet waar jij je best voor doet 
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed. 
 
O God, wilt U ons helpen om 
te stralen als de ochtendzon? 
Dan schijnt het deze wereld in: 
het morgenlicht van het begin. 
Tijdens het naspel  
gaan de kinderen naar de kindernevendienst   
 
Schriftlezing:  
Evangelie volgens Matteüs 3:13 en 16-17 
                                               4:1-11 



Meditatiedoek van Anja Sparreboom 
 
Lofprijzing: 339a 
 
Overweging 
 
Lied: 547:1, 2 en 3 
 

De Heilige Doop 

De Heilige Doop wordt bediend aan  
 
Timotheüs Cornelis Abraham Sonneveld, 
geboren op 10 december 2016, 
zoon van Hans en Erna Sonneveld-Zandbergen 
en broertje van Bart-Jan en Chris 
 
Julius Florijn Arend Koenraad van Tiel, 
geboren op 7 oktober 2016, 
zoon van Ronald en Anne Dorien van Tiel-Bos 
en broertje van Aimée Amélie 
 
Als de dopelingen worden binnengebracht zingen wij: 348:1, 2, 3, 4, 5 
 
Inleiding  
 
Lied: God kent jou (Opwekking Kids 77) 
 
Presentatie 
 
Doopgedachtenis:  
De Apostolische Geloofsbelijdenis, 340b 
(zo mogelijk staande) 
 
Doopgebed 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Handoplegging 
 
Doopkaarsen 
 
Lied: Nog voordat je bestond (Opwekking 599) 
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 



De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt. (2x) 
De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
Aanvaarding 
 
Verwelkoming: (zo mogelijk staande) 
vg.:  Gemeente van Jezus Christus, 
        verzameld hier in de Andreaskerk, 
        draag Julius Florijn en Tim in uw gebeden, 
        en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
al.:   Welkom, kinderen van God, 
        welkom in de kerk van Christus, 
        wereldwijd en in ons midden. 
 
Lied: 348:6, 7, 8 en 9 
(hierna gaan wij zitten) 
 

Gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: 675 (zo mogelijk staande) 
 

Uitzending en zegen 

allen zingen ‘amen’ 
 
 
 

 
   
        
 


