
Liturgie 

voor de Jong&Oud-dienst op Zondag 5 februari 2023 

Zondag voor het Werelddiaconaat                                  Doop van Sam de Graaff 

Thema: na 70 jaar 

 

 

De doop van Jezus in de Jordaan 

 

voorganger: ds Wim Zaagsma 

organist: Chris Borst 

lectores: Annemarie van Hulzen en Hannie Perfors 

ouderling van dienst: Marcel van Kampen 



Orgelspel 
 

Welkomstwoord en mededelingen 
 

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied 290 

 

Aanvangslied: Lied 105: 1, 2 (allen staan) 

 
 

Vraag naar des Heren grote daden; 
zoek zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

 
Moment van stilte 



Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 

Bemoediging 
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 het werk van zijn handen. 
 

Gebed van toenadering 
v   … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 
 

Vervolg aanvangslied: Lied 105: 3 
 

God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind.   (allen gaan zitten) 

 

Inleiding op de zondag 
 

Lied bij het begin: Lied 274: 1, 2 
 

 



Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Gebed om ontferming - Vervolg lied bij het begin: Lied 274: 3 
 

Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

Moment met de kinderen - Uitzwaailied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wij geven Gods verhalen door 

en wie zich openstelt 

ervaart misschien een beetje licht 

door wat er wordt verteld. 

 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op 

en elk heeft zijn verhaal. 

het licht verbindt ons met elkaar: 

het is voor allemaal. 
 

Gebed om vernieuwing door de Geest van God 
 

Schriftlezingen: Markus 1:9-11 en 1 Corinthiërs 1:26-31 
 



Tussenzang: Hemelhoog Lied 609 

 

 
 



Preek 
 

Muzikaal meditatief moment   (de kinderen komen terug) 
 

Lied na de preek: Apostolische Geloofsbelijdenis (gezongen, allen staan) 

 



 
      (allen gaan zitten) 
 
Inleiding op de doop – motivatie – doopgebed 
 

Beantwoording van de doopvragen 
 

 
 
 



Dooplied: Hemelhoog Lied 505: 1, 3 (mel. ‘Wat de toekomst brengen moge) 
 
(tijdens dit lied wordt het water uitgegoten in het doopbekken) 
 

 
Water, water, laat het stromen, 
teken en herinnering, 
van een eeuwig heimwee dromen, 
van een altijd nieuw begin. 
refrein 

 

Doop en handoplegging 
 
 
 
 



Zegenlied (allen gaan staan): Lied 415 (ons = haar) 

 
 

Vraag aan de gemeente 
v Gemeente, belooft U dit kind van God te ontvangen in uw midden, te 

dragen in uw gebeden en samen met haar Jezus Christus na te 
volgen, open te staan voor de Heilige Geest en de weg van het 
Koninkrijk van God te gaan? 

a Ja, van harte. 
 

Vervolg zegenlied: Lied 415: 2 
 

Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 

De doopkaars en het doopgeschenk 
 

Vervolg zegenlied: Lied 415:3 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
      (allen gaan zitten) 

 
 
 



Dankzegging en voorbeden, gebed in stilte en Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd,  
uw koninkrijk komen, 
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Collectemoment 
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te 
zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen 
in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. 
 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 
onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. Award 
begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van 
een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen 
volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 
 
De eerste collecte is bestemd voor dit doel. 
De tweede collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. 
 
De collectes worden na de zegen gehouden, bij de koffiebalie en bij de 
uitgang. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekeningnummers die tijdens 
het voorspel op het slotlied in beeld komen. 
 
 
 
 
 



Slotlied (staande): Lied 415 

 
 

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 

 
Orgelspel 
 

 



 


