
Liturgie voor de Doopdienst  
Brugkerk te Balkbrug, 6 december 2020 
 
Noa Maria Jansen 
dochter van Siebren en Renske Jansen - van der Wijngaard 
 
 
Lector: Janny Paasman 
Ouderl.: Henk Jentink 
Koster: Gé Dingerink 
 
Geen organist, dus eigen invulling ‘voor de dienst’ 
 

Welkom 
 
Openingswoord 
 
2e adventskaars aansteken 
 
Lied 216, Dit is een morgen  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=c6RYSxpJTvI  
Geen beeld, tekst van het lied in beeld 

 
Gebed 
 
Dienst van de Heilige Doop  
 
Inleiding op de doop 
 
Opwekking 599 Nog voordat je bestond.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=e5WBOfrVwpw 
(Geen beeld / wel Tekst) 
 
Nog voordat je bestond kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
refr. 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 

https://www.youtube.com/watch?v=c6RYSxpJTvI
https://www.youtube.com/watch?v=e5WBOfrVwpw


 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
refr. 
 
Inleiding (vervolg) 
 
Opwekking 770 Ik zal er zijn.  
Link: https://dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-770/ 
(de video - geen beeld/ maar tekst hieronder op beamer) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Doopgebed 
Doop en zegen 
Doopgelofte 
 
Naam in het levensboek schrijven 
Tijdens dit speelt lied: Een teken van verbond,  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=H10T6OLuK70 (Videobeeld) 

 

https://dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-770/
https://www.youtube.com/watch?v=H10T6OLuK70


Jij groot wonder van nieuw leven, 
zo geschapen naar Gods beeld. 
In genade ons gegeven, 
ons in liefde toebedeeld. 
 
We dopen je met water als een teken van verbond, 
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt. 
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk. 
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk. 
 
In dit aards bestaan geboren, 
voor de eeuwigheid bestemd. 
Als een vreemde in dit leven, 
steeds weer tastende naar Hem. 
 
We dopen je met water als een teken van verbond, 
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt. 
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk. 
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk. 
 
En wij bidden U om wijsheid, 
schenk ons liefde en geduld. 
Hem het nodige te geven: 
Heer, wij vragen om Uw hulp. 
 
Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond, 
en we bidden dat Uw stem in heel zijn leven niet verstomt. 
Dat hij groeien mag en bloeien, steeds mag wand’len in Uw werk. 
voeg ook hem als levend steen in de tempel van Uw kerk. 
 
Vraag aan de gemeente 
 
Wilt u Noa naar uw vermogen,  
helpen groeien in dit geloof 
en wilt u haar helpen Christus na te volgen? 
 
Allen: Ja, dat beloven wij.  
 
Overhandiging kinderbijbel (door Henk Jentink) 
 
Kindernevendienstleiding 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: (door Jannie Paasman) 

- Jesaja 40: 1-5 (Bijbel in gewone taal) 



1God zegt: ‘Ga mijn volk troosten, ga het troosten. 2Zeg tegen de inwoners van Jeruzalem dat 
ze de moed niet mogen opgeven. Vertel hun dat ze niet langer onderdrukt worden. Ik, de 
Heer, zal hen niet langer straffen voor hun fouten. Ik heb hen nu genoeg gestraft.’  

3Ik hoor een stem die roept: ‘Maak in de woestijn een weg voor de Heer. Maak de weg vrij 
voor onze God. 4Maak de bergen minder hoog en de dalen minder diep. Maak het land vlak, 
en zorg dat de rotsen verdwijnen. 5Want de machtige Heer zal komen. Alle mensen zullen 
hem zien. Dat heeft hij zelf beloofd!’ 

- Marcus 1: 1-8 (Bijbel in gewone taal) 
1Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God. 
2In het boek Jesaja staan deze woorden van God: «Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij 
moet de weg vrijmaken. 3Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar 
voor de Heer! 
4Die woorden gaan over Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn. Daar zei hij tegen de 
mensen: ‘Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven.’ 5Alle 
mensen uit Judea en Jeruzalem kwamen naar Johannes toe. Ze zeiden: ‘We hebben spijt van 
alles wat we verkeerd gedaan hebben.’ En Johannes doopte hen in de rivier de Jordaan. 
6Johannes liep in een jas van kameelhaar, en hij had een leren riem om. Hij leefde van 
sprinkhanen en honing. 
7Johannes vertelde de mensen iets bijzonders. Hij zei: ‘Na mij komt iemand die veel 
machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. 8Ik heb 
jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 
 

Overdenking 
 
Lied 836: 1, 2, 4, 5, O Heer, die onze Vader zijt (MP3) 
 
Gebeden 
 
Collecte 
 
Opwekking: Tienduizend redenen,  
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 



Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn… 
 
Zegen 
 
Muziek na tijdens felicitatie doopouders 


