
Orde van dienst zondag 11 december 2022 
Belijdenis, huwelijksinzegening van Tom en Monica van Vuuren – de Backere, en doop van

Jens, zoon van Tom en Monica van Vuuren - de Backere  

• Voor de dienst zingen we het opvolglied NLB 462: 1, 2 en 3 
• Psalm van de zondag: Ps.146: 1 en 3

•  Welkom en mededelingen

• JdH 691 –  Midden in de winternacht

• Votum en groet

• Gemeentekaars en kinderlichtje worden aangestoken 
• Lezen Psalm 32: 8  

• Korte inleiding over deze bijzondere dienst: drie zegeningen in één dienst

• Gebed

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder begeleiding van het lied: Jezus houdt van 
alle kleine kinderen

• BELIJDENIS van Tom van Vuuren en Monica de Backere
◦ Voorstellen van de belijdeniskandidaten 
◦ Belijdenisvragen
◦ Gebed en zegen

• JdH 330: 1 en 2 – Leer mij uw weg, o Heer

• HUWELIJKSINZEGENING van Tom en Monica van Vuuren-de Backere
◦ Lezing van het huwelijksonderwijs
◦ Huwelijksgebed en zegening van het huwelijk
◦ Aansteken huwelijkskaars (Bijbeltekst + aanbieden kaars)

• Opw. 733 - Tienduizend redenen
https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU

• WOORDDIENST
◦ Schriftlezing: Johannes 10: 7 - 15
◦ Verkondiging: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij

• DOOPDIENST van Jens van Vuuren 

• Zingen: Ik zal er zijn / sela
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

◦ Tijdens dit lied wordt Jens binnengebracht
◦ Dooponderwijzing en vragen aan doopouders

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg


• We luisteren: Zegen voor de kinderen / Sela
https://www.youtube.com/watch?v=LkTfSjuU-FI

Ondertussen komen de kinderen terug van de KND en nemen vooraan plaats

◦ Dopen van Jens
◦ Zegenen van Jens en de ouders
◦ Doopkaars wordt aangestoken

• JdH 965 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen

◦ Doopkaart en kinderbijbel namens de gemeente
◦ Bijdrage van de kindernevendienst en crèche 

•  Dankgebed en voorbeden

• Collecte, onder begeleiding van organist

• Slotlied: JdH 45a – U zij de glorie, opgestane Heer

• Zegen

• Feliciteren     

 

https://www.youtube.com/watch?v=LkTfSjuU-FI

