
Zondag 9 mei 2021

liturgie bij de doop van

Anna Joli Stoel
dochter van Jacco en Nicky Stoel-Schol

zusje van Elian

Voorganger:  Pascal Lauwaert 

Ouderling van dienst:  Ans Schol - de Nood



 Voor de dienst zingen/luisteren we: 

JdH 965 – Heer uw licht en uw liefde schijnen

Psalm 118

 Mededelingen

LIED: Opwekking 733 - Tienduizend redenen 

 Votum en groet

 Kaars en weektekst  

LIED : Opwekking 518 – Heer, U doorgrondt en kent mij

 Gebed 

 Filmpje van de Kindernevendienst

 Verhaal voor de kleintjes: ‘Gods liefde voor mij’

LIED: Dit is de dag

 Schriftlezing uit OT: Jozua 1: 6-11  (door oma Ans)

61 Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden

wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun 

voorouders gezworen heb. 7En houd je vóór alles vastberaden en 

standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft 

onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele 

manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. 
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8Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en 

nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. 

Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. 9Ik gebied

je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets 

weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je

God, staat je bij.’
10Jozua gaf toen de schrijvers van het volk de opdracht: 11‘Ga het 

hele kamp door en zeg tegen het volk dat het voor proviand moet

zorgen. Het zal over drie dagen de Jordaan overtrekken om het 

land in bezit te nemen dat de HEER, hun God, hun zal geven.’ 

 Schriftlezing uit NT: Matteüs 3: 13-17  (door oma Joke)

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door 

Johannes gedoopt te worden. 14Maar Johannes probeerde hem 

tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten

worden, en dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat het 

nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods

gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee 

in. 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, 

opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God 

als een duif op hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een 

stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

 Verkondiging: in jou vind Ik vreugde

LIED: Heer, U bent mijn leven
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 Voorstellen dopeling +

uitschenken water (door broertje Elian)

 Dooponderwijzing 

LIED: Gods zegen voor jou (Sela)

 Dopen van Anna Joli

 Doopkaars wordt aangestoken 

 Doopkaart en presentje van de kerk

 Dankgebed en voorbeden

SLOTLIED: Opwekking 213: U zij de glorie, opgestane Heer

 Zegen

 Feliciteren doopouders
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