
Verkondiging: Broers en zussen van één Vader  
 
Zingen Uit Aller Mond 184 vers 2, 3 en 4  
De grote dag breekt weldra aan,  Van liefde zij uw hart vervuld, 
het einde van de tijd.   een vuur, nooit uitgewoed.  
Weest nuchter hier in uw bestaan  Een liefde die verdraagt en duldt,  
en houdt in de gebeden aan  de zonden toedekt en de schuld  
in hoge waakzaamheid.  elkaar vergeven doet. 
 

Laat als u spreekt uw woord steeds zijn  
een echo van Gods stem  
en laten diensten, groot en klein,  
een weerschijn van Gods daden zijn,  
verricht in kracht van Hem. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Uit Aller Mond 245 vers 1, 2 en 3  (staande) 
Leer mij in geloof te leven,  Leer mij met verwachting leven 
Heer, mijn hart aan U te geven, met mijn hoofd omhoog geheven, 
rusten op geen ander woord uitziend naar de komst van Hem  
dan vanuit Uw Woord gehoord. Die ik als mijn Heiland ken. 
Leer mij steeds op U te bouwen, Leid mijn wil en mijn gedachten 
door Uw Geest U te vertrouwen, om U daag’lijks te verwachten. 
Elke dag de weg te gaan  Laat mij steeds bereid zijn, Heer, 
Achter Jezus Christus aan.  op U hopend meer en meer. 
 

Leer mij uit de liefde leven, 
mij geheel aan U te geven, 
and’ren helpen in hun nood, 
redden van verderf en dood. 
Leer mij naar Uw Woord te hand’len, 
liefdevol en trouw te wand’len. 
Laat mij zo oprecht en rein 
toonbeeld van Uw liefde zijn. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
           

 
Na de dienst is er in de kerkenraadskamer gelegenheid om de doopouders Gods zegen 
toe te wensen over de doop van hun kind.  
 
 
Contact predikant:T 0184-633772 - E predikant.noord@hghg.nl 
 
*) 
Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam besteedt aandacht aan het welzijn van 
zeevarenden uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen. In het bijzonder als zij 
hun werk onder moeilijke omstandigheden moeten verrichten. 

 

Wijkgemeente Noord - Doopdienst in de Oude Kerk, 
zondag 5 juli 2015 om 10.45 uur  
 
 
 
De heilige doop wordt bediend aan:   

 Noa Buijk 

 Micha de Jong 

 Anna Romeijn 

 Fiona aan de Wiel 
 
    

Voorganger:   Ds. A.T. van Blijderveen 
Organist:   Wouter de Haas 

 

Orde van dienst 
 
Orgelspel 
      
Binnenkomst kerkenraad met doopouders 
 
Afkondigingen door een ouderling 
      
Voorzang Psalm 62 vers 4 

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
stel u gerust, zwijg Gode stil; 
ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

 
Stil persoonlijk gebed 
 
Gods bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 128 vers 1 en 2 (nieuwe berijming) 

Welzalig is een ieder 
die God van harte vreest 
en Hem als zijn gebieder 
gehoorzaamt allermeest. 
Verheug u, gij zult eten 
de arbeid uwer hand. 
Gelukkig zult gij heten, 
u deert geen tegenstand. 
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Voorwaar uw vrouw zal bloeien, 
een rijpe wingerdrank, 
uw kind’ren zullen groeien, 
de Heer tot eer en dank, 
als stekken van olijven 
die om uw tafel staan. 
Ja, gij zult aan den lijve 
Gods zegen ondergaan. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 128 vers 3 (nieuwe berijming)  

Het goede zult g' aanschouwen 
van Gods verkoren stad, 
en wat Hij in zijn trouwe 
u nog beschoren had: 
uw toekomst onbestreden, 
heil voor uw nageslacht, 
ja, algemene vrede 
aan Isrel toegedacht. 

 
Lezing doopformulier 
 
Doopgebed 
 
Zingen Psalm 105 vers 5 (intussen komen de dopelingen binnen) 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,  
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Zingen kinderlied Op Toonhoogte 437  

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
geef elkaar de hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen,  
samen zingen, samen spelen.  
Ook al zijn wij nog maar klein, 
samen spelen is pas fijn. 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn wij nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn.  

 
Doopvragen aan de ouders, waarna de bediening van de Heilige Doop volgt 
 
 
 

Na de bediening van de heilige Doop beantwoordt de gemeente staande de 
volgende vraag: 
Gemeente van Christus, belooft u voor deze kinderen te bidden, opdat de vruchten van 
geloof en bekering in hun leven gezien zullen worden? Wilt u deze kinderen met liefde in 
uw midden opnemen als nieuwe leden van het lichaam van Christus, in het besef dat u 
mede verantwoordelijkheid voor hen draagt? 
Neemt u zich van harte voor om hen op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar 
het Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop en bekering 
beantwoorden? Wat is daarop uw antwoord? 
 
Zingen Psalm 134 vers 3 (staande) 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER! 
 

Kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de B-oppas 
 
Gebed om Gods zegen over de bediening van Zijn Woord 
 
Schriftlezing  Romeinen 14:9-19 
9 Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, 
dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. 10 U echter, wat oordeelt u uw 
broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel 
van Christus gesteld worden. 11 Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de 
Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. 12 Zo zal dan nu 
ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. 13 Laten wij dan niet langer 
elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot 
struikelen te geven. 14 Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in 
zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het 
onrein. 15 Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer 
naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is. 16 
Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. 17 Want het Koninkrijk van God 
bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de 
Heilige Geest. 18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in 
achting bij de mensen. 19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw 
bevordert. 
 
In de collecte geven we onze liefdegaven voor 
1. Diaconie: Algemene doelen, o.a. Diaconaal Havenproject Rotterdam *) 
2. Eigen gemeente: Eredienst. 
 
Zingen Psalm 133 vers 1 en 3 

Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen, 
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd. 
’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd, 
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid.  

 


