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Zondag 4 december 2022 - Bediening van de Doop aan Mae Elisabeth de Jong 

Voorganger: Gerbrand Molenaar  

Orgel/piano: Leo Kramer 

Muzikale bijdrage: Stijn en Rosalien Overeem  

Ouderling van dienst: Hans Teerds 

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 

Aanvangslied: lied 283: 1, 2, 4 en 5  ‘In de veelheid van geluiden’ 

 

1. In de veelheid van geluiden, 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen, 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2. En van overal gekomen, 

Drinkend uit de ene bron, 

Bidden wij om nieuwe dromen, 

Richten wij ons naar de zon.  

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen, 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen, 

van uw goedertierenheid. 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis juicht met ons me 

 

Aansteken van de kaars – moment van stilte –  Bemoediging en groet  

 

Bediening van de Heilige Doop 

 

Luisterlied: Alles is Gezegend – Typhoon 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt5VaXrY58E 

Ondertussen wordt de dopeling binnengedragen 

 

 

 

P R O T E S T AN T SE   G E M E EN T E   AM ST E R D AM    -   W AT E R G R AA F SM E ER 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt5VaXrY58E
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ONDERWIJZING 

‘Niemand leeft voor zichzelf 

en niemand sterft voor zichzelf; 

wij leven en sterven voor God onze HEER, 

aan Hem behoren wij toe.’ naar Rom. 14:7-8 

  

Onze Heer Jezus Christus,  

die zich zelf heeft laten dopen 

om te delen in ons leven en onze dood, 

en die uit de dood is opgestaan  

om ons te doen delen in zijn leven, 

heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven: 

 

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen 

door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 

wereld.’ 

     

PRESENTATIE 

 

DOOPGEBED 

 

BELIJDENIS VAN HET GELOOF  

We zingen de Apostolische geloofsbelijdenis – Lied 340b 

 

DOOP EN HANDOPLEGGING  

Ingieten van het doopwater  

 

GELOFTEN EN VERWELKOMING 

De gemeente gaat staan  

 

Gemeente van Christus,  

draag dit kind in uw gebeden  

en ga met haar de weg van het Koninkrijk.  

Gemeente:  

welkom, kind van God,  

welkom in de kerk van Christus  

wereldwijd en in ons midden. 

 

We luisteren naar ‘Gods zegen voor jou’ van Sela – door Stijn en Rosalien  

 

Gods liefde draagt jou. 

Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan. 

Ontvang Gods zegen 

over je leven: 

Vrede voor jou in zijn naam! 
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Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

  

Ga met Gods vrede. 

Deel in zijn zegen. 

Leef uit zijn volheid en kracht. 

Durf te geloven. 

Blijf op hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Marcus 10: 13-16 
 

13De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten 

aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, wond Hij zich 

erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want 

het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik verzeker jullie: wie niet als 

een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam de 

kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

 

Zingen: lied 348: 1, 2 en 3 

 

1. Heer van uw kerk, 

Gij hebt het woord genomen 

en zegt ons: laat de kind’ren tot Mij komen, 

want hunner is het koninkrijk. 

 

2. Hier zijn wij dan: 

van U is 't jonge leven, 

het moet U dankend worden weergegeven 

want alles komt uit uwe hand. 

   

3. Reeds staat Gij klaar 

en komt ons vriend’lijk tegen, 

uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 

eer wij U zoeken zijt Gij daar. 

 

Preek 
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Zingen: lied 441: 1 en 7 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 

 

1. Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 

 

7. Waarom u zorgen maken 

met vragen, dag en nacht, 

hoe u Hem zult ontvangen 

met uw gebrek aan kracht? 

Hij komt, Hij komt met liefde, 

wil zo graag bij u zijn! 

Want Hij weet van uw grieven, 

en Hij stilt al uw pijn. 

 

Dank- en voorbede  

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 382: 1 en 3 

 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
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Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

    

refrein: 

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 

3. Staan wij oog in oog met U Heer, 

daalt uw stralende licht op ons neer, 

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

Refrein 

 

Heenzending en zegen 

 

Hebt u n.a.v. deze dienst behoefte aan gesprek of gebed, spreek dan gerust de 

voorganger of de ouderling van dienst aan. U kunt ook later bellen of mailen met de 

dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com 

 

Toelichting bij de collecten 

1e collecte: voor het werk in en rondom De Bron 

2e collecte: Stichting Surinamekalender – project Dick Spijker: 

Met de opbrengst van de vorige collectes hebben wij een aantal projecten kunnen 

ondersteunen. Heel veel dank daarvoor! Dit keer vragen wij uw aandacht voor 

Estherstichting, verbandmiddelen . In het begin van de jaren vijftig werd Wim Bos 

Verschuur, onder andere politicus en parlementslid, geconfronteerd met het verhaal 

van een ex-Hansenpatiënt (ook wel lepra genoemd), die niet te werk werd gesteld 

vanwege zijn handicap. Wim Bos Verschuur besefte dat de leprapatiënten verstoten 

werden door de maatschappij. Hij deed een beroep op menslievendheid en 

verantwoordelijkheid van de samenleving. Na een succesvolle inzamelingsactie in 

1951 werd het Estherfonds opgezet. In 1952 werd begonnen met de bouw van 

woningen en op 13 december 1953 werden de eerste woningen van de Estherhof 

betrokken. Er werd doorgebouwd en de Estherhof kreeg het karakter van een 

leefgemeenschap. Naast een verbandkamer is er nu ook een verzorgingscentrum met 

ziekenboeg. Er zijn negen locaties van de Estherstichting met woonhuizen voor 

bewoners, die redelijk zelfstandig kunnen wonen. De centrale voorzieningen 

bevinden zich op de Estherhof. Hier staat ook een werkplaats voor meubelmaken, 

houtbewerken en restauratie van antiek meubilair.  

De bewoners op de Estherhof hebben veel medische zorg nodig voor het verzorgen 

van de wonden, die door de ziekte ontstaan. Hiervoor zijn zeer veel verbandmiddelen 

nodig. De Suriname Jaarkalender levert een bijdrage, onder andere door voordelig 

verbandmiddelen in te kopen en naar Suriname te verschepen. Wilt u de 

SurinameKalender 2023 kopen (€15,95, exclusief eventuele verzendkosten), of wilt u 

zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, neemt u dan svp contact met mij op (06 

14942187 / dickspijker@xs4all.nl). 

mailto:molenaargt@gmail.com

