
 
 

Doop- en zendingsdienst  
Gereformeerde Kerk te Ommen, 9.30 uur  

13 juni 2021 
 
Voorganger: ds. Hans Baart 
Lector: Joaline Breteler 
Organist: Riekus Hamberg 
Kindernevendienst: Maaike Schipper 
Ouderling van dienst: Gezina van der Linde 
Zendingscommissie: Lusette van Harten en Erik Veurink 
 

 
Muziek door de organist 

 
DIENST VAN DE INTREDE 

Groet en bemoediging 
 Gebed van toenadering  
 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 *Lied/Psalm 139b ‘Heer, U doorgrondt en kent mij 

Presentatie 
 *Lied ‘Verbonden met Vader en moeder’: 1 en 2   
 Gedicht door oma  
 *Lied ‘De zegen van God’ (Opwekking Kids 311) 

Doopgedachtenis   
Verzaking en geloofsbelijdenis 
Doop en handoplegging 
Aansteken van de doopkaars 
Inschrijving in het doopboek  
Geloften 
Verwelkoming door de gemeente 

 *Lied ‘Verbonden met Vader en moeder’: 4   
*Lied ‘Siyahamb’ ekukhanyen kwenkhos’ / ‘We are 
marching in the light of God’ 

 (NL: ‘We wandelen in het licht van God’) 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed ‘Maak van mij een regenboog’  
 Lezing van Johannes 4:1-30 
 *Lied 188 ‘Bij de Jakobsbron’ 

Meditatie  
*Lied Pelgrimsgebed (Amanda Strydom; Zuid-Afrikaans)  

 
GEBEDEN EN GAVEN 

Filmpje uit Zuid-Afrika met toelichting 
Collecte 
Gebed (uit Zuid-Afrika; voorbeden, stil gebed, Onzevader) 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 

Afrikaanse zegenbede 

  *Slotlied ‘Als een hert dat verlangt naar water’ 

 

Muziek door de organist 

Ik wens je twee stevige voeten 
om door het leven te gaan. 
Ik wens je twee stevige handen 
om anderen bij te staan. 
Ik wens je een mond om te lachen  
met vrienden die vrolijk zijn, 
maar ook om mensen te troosten 
bij tegenspoed en pijn. 
Ik wens je twee heldere ogen 
om te zien wat kwaad is of goed. 
Dan zul je altijd weten 
de weg die je volgen moet. 
Ik wens je een liefdevol hart toe, 
een hart dat mensen bemint. 
Maar vooral Gods zegen: 
word heel gelukkig, lief kind. 

Maak van mij een regenboog 
met al die mooie kleuren 
waarin U, God, voor iedereen 
uw licht toont na de regen. 

 
Maak van mij een regenboog, 
symbool van betere tijden, 
die na iedere storm op zee  
uw licht kan laten schijnen. 

 
Is het waar, Heer, dat die boog  
aan de hemel uw vrede laat zien? 
Dat U houdt van al die kleuren, 
in vrede samen, zo ook de mensen 
misschien. 

 
Maak van mij een regenboog 
met mijn eigen mooie tint 
stralend met die andere kleuren 
van uw licht, dat ons verbindt. 
 
Naar bisschop Helder Camara, 
Brazilië 


