
Liturgie morgendienst Gebouw Irene Witharen op 27 juni 2021 om 10.00 uur 

 

Tijdens het binnenkomen van kerkenraad en doopouders klinkt het dooplied  

‘Nog voordat je bestond’ 

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

Lied 288 Goedemorgen welkom allemaal 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Lied 354 Jouw leven staat aan het begin 

 

Orde van dienst bij de doop 

 

Presentatie 

 

Doopgebed  

 

Lied: Ik Geloof  

 

Doopvragen aan de ouders  

 

Lied: Ben je groot of ben je klein 

 

Gesprekje met de kinderen 

 



Doop en handoplegging 

 

Overhandiging doopkaars en het schrijven van de naam van de dopeling in het 

doopboek 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezingen:  

Marcus 10: 13-16 

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, 

maar de leerlingen berispten hen. 

14  Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me 

komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 

15  Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er 

zeker niet binnengaan.’ 

16  Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

Mat. 18: 1-5 

1 Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het 

koninkrijk van de hemel?’ 

2  Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer 

3  en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het 

koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 

4  Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de 

hemel. 

5  En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. 

 

Kinderopwekking 185:  De Here zegent jou 

 

 

Verkondiging 



 

Lied: Houd mij dicht bij u - Opwekking 616 

 

Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het tonen van de tekst van Lied 91A: 1 

welke door de voorganger wordt voorgelezen 

 

Gebeden 

 

Aandacht voor de collecte  

 

Opwekking 488 De kracht van uw liefde 

 

Zegen 


