
Liturgie doopdienst 31 oktober 2021, Hervormde Kerk Ommen 
 
Voorganger:    ds. Karel Hazeleger 
Organist:     dhr. Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst:   dhr. Arjan Veurink 
 
Voor de dienst kijken we naar foto’s van de dopelingen, hun gezinnen en de 
geboortekaartjes. 
 
Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst 
 
Zingen, ELB 425, Dit is de dag (zo mogelijk staand) 
 
Stil gebed (zo mogelijk staand) 
 
Bemoediging en groet (zo mogelijk staand) 
 
Zingen, Psalm 105: 1 en 3, Loof God de Heer, en laat ons blijde 
 
Doopformulier 
 
Zingen, ELB 289: 1, Ik geloof in God de Vader (zo mogelijk staand) 
 
Gebed 
 
Zingen, God kent jou vanaf het begin. Tijdens dit lied worden de dopelingen de 
kerk binnen gebracht. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BZEZYY7ZNSg 
 
Marith doet water in het doopvont 
 
Moment met de kinderen 
 
Jawoord door de doopouders 
 
Bediening van de doop 
 
Jawoord van de gemeente (zo mogelijk staand) 
 
Zingen, ELB 471 refrein 1, Weet je dat de Vader je kent (zo mogelijk staand)  

https://www.youtube.com/watch?v=BZEZYY7ZNSg


 
Gedicht, door Maurice 
 
Overhandigen van de doopkaarsen en de kinderbijbels / dagboekjes, door de 
ouderling van dienst  
 
Gebed 
 
De dopelingen worden de kerk uit gebracht. 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
Schriftlezing, Johannes 9:1-7 (NBV) (door Frank Hekman) 
 
Zingen, Liedboek 1973 Gezang 487: 1, De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
 
Verkondiging. Thema: Het licht zien 
 
Zingen, Lied 903: 1 en 3, Zou ik niet van harte zingen 
 
Gebed 
 
Aandacht voor de collecte 

 
Zingen, ELB 357: 1 en 4, Vreugde, vreugde, louter vreugde (zo mogelijk staand) 

 Onder het voorspel komen de kinderen terug van de 
kindernevendienst. 

 
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’ (zo mogelijk staand) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage, de schriftlezing 
1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn 
leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren 
werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ 
was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar 
worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden 
heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 5Zolang ik in de 
wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze woorden spuwde hij op de 
grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van 
de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ 
(Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij 
terugkwam kon hij zien. 
 


