
ORDE VAN DE DOOPDIENST 

 
op "Beloken Pasen", kleur wit, zondag 8 april 2018 

om 9.30 uur, in de Protestantse gemeente te Vroomshoop 

in Kerkelijk Centrum Irene 

  
de Heilige Doop wordt bediend aan: 
 Liv Anna-Lise Riethorst 
  
voorganger: ds. J.A. Antonides 

ouderling: mevr. G.H. de Olde 

diaken: dhr. G. Drent 
lector: mevr. Joke Kottier 

organist: dhr. R.G. Vos van Avezathe 

   
de Paaskaars brandt, 
 
het doopwater staat klaar op het liturgisch centrum, 
 
orgelspel 
 
lied vooraf:  23-B  : 2,4 

 
doopouders en ambtsdragers komen binnen; 
 
welkom en afkondiging(en) 

 
intochtslied (staande):  111 : 2,3,5. 
 
stil gebed 

 
bemoediging en groet, Klein Gloria, (hierna gaat de gemeente zitten) 

 
lied: 348 : 3,8 

 
gedicht: "Nestwarmte", (door de ouderling)  
 
doopformulier 

 
geloofsbelijdenis (staande). 
 
orgelspel terwijl de dopeling wordt binnengedragen / opgehaald : en dan 
lied: 347 : 1. 
 
Doopgebed 



 

 
doopvragen 

 
doopgeloften door de doopouders: 
 
-- vader en moeder Riethorst - Bolhoeve 

 
de kinderen komen naar voren, terwijl orgelspel: melodie van "laat de 
kind'ren tot Mij komen" (278 uit EL); 
 
vullen van de doopvont: door de diaken; 
 
lied:  348 : 1,5,6 

 
bediening van de Heilige Doop, persoonlijke doopteksten: beloften uit Jes. 
en Matt. 
en overhandiging aan de ouders van de doopkaars die wordt aangestoken 
aan de Paaskaars, 
en inschrijving in doopboek van: 
- Liv Anna-Lise 

 
lied als antwoord en toezang van de gemeente (staande): lied 433 : 
1,2,3  (uit EL) 

 
de dopeling wordt weggebracht, tijdens orgelspel: melodie vd refreinen uit 
"een parel in Gods hand" (471 uit EL). 
 
dankgebed en gebed om de opening van het Woord 

 
de kinderen van de kindernevendienst gaan. 
 
liederen:  gz. 465: 1 (1973) en dan aansluitend lied 904:1 

 
Schriftlezing:  NBV:  Joh. 20 : 24-31,  lector. 
 
Lied: 836 : 2,4 

 
Verkondiging 

 
Lied:  633 : 1,2,3,4,5 

 
De kinderen komen terug 

 
Pastorale afkondigingen: 



waarna te zingen: lied 886 : 1 (staande) 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
 
collecte 

er komen kinderen (uit oppas) binnen 

 
lied:   675:1,2    (staande) 

 
wegzending en zegen, besloten met driemaal gezongen Amen, en met:  
 
Lied 42 (Opw.) 

 
orgelspel 
 
collecte 

  
Er is, in zaal hiernaast, gelegenheid om de doopouders te feliciteren door 
ons als gemeente. 
     Goede zondag gewenst! 
 


