
 

Orde van de dienst op zondag 7 oktober 2018 

in de Martinikerk Bolsward 
 

waarin de heilige doop wordt bediend aan 
 

Julian (Ule Jan) 

Marth (Marten Hiele) 

Tjerk (Tjerk Thomas Jan) 
 

zonen van Tjeerd en Rianne Haarsma-Bleeker 
 

 
 

thema: “bij Jezus komen” 
 

 

Voorganger: ds. M.N. Ariesen-Holwerda 

Organist: Kees Nottrot  

Zang: Jannie Brandsma 
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Voor de dienst speelt Kees en zingt Jannie 
 

Welkom  
 

Psalm van het begin: Psalm 139: 1, 7, 8   
 

we zingen dat zo mogelijk staande 
 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

 ’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

 mij met uw vingers aangeraakt, 

 met toegewijde tederheid 

 mijn nieren en mijn hart bereid, 

 mij in de moederschoot geweven, 

 mij met uw wonderen omgeven. 
 

8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 

 die met uw liefde mij geleidt, 

 Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 

 in ’t diepst der aarde opgebouwd. 

 Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

 Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 

Bemoediging en Groet  
 

Gebed van toenadering  
 

Lezen: Romeinen 6: 3 - 5 
 

Zang: Jannie  
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Doopgebed 
 

Doopvraag   (de doopouders gaan staan) 

       “Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze 

         kinderen, mogen ze gedoopt worden. Aangezien ze  

         niet voor zichzelf kunnen spreken, vraag ik jullie als 

         ouders: Verlangen jullie dat jullie kinderen gedoopt 

         worden in de naam van de Vader, de Zoon en de  

         Heilige Geest?”    
 

Ouders van Ule Jan, Marten Hiele, Tjerk Thomas Jan 

 

Zingen: De Apostolische Geloofsbelijdenis 
 

(we zingen dat zo mogelijk staande) 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des 

hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen 

eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de 

Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden 

heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven, nedergedaald ter helle. Ten derden dage 

wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 

doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, 

algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een 

eeuwig leven. Amen. 
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Doopgelofte:   (doopouders blijven staan) 

      “Beloven jullie, jullie kinderen in woord en daad voor 

        te gaan op de weg ons gewezen door de Heer en hen 

        te onderwijzen en te doen onderwijzen in het woord  

        van God?”    
 

Tjeerd en Rianne 
 

Zingen: Laat de kind’ren tot Mij komen AWN I, 20 
 

1 Laat de kind’ren tot Mij komen, 

 alle, alle kind’ren. 

 Laat de kind’ren tot Mij komen, 

 niemand mag ze hind’ren. 

 Want de poorten van mijn rijk 

 staan voor kind’ren open, 

 laat ze allen groot en klein 

 bij mij binnen lopen. 
 

2 Laat de mensen tot Mij komen 

 over alle wegen. 

 Laat de mensen tot Mij komen, 

 houdt ze toch niet tegen! 

 Want de poorten van mijn rijk 

 gaan ook voor hen open, 

 als ze aan een kind gelijk 

 bij Mij binnen lopen. 
 

Gesprek met de kinderen 
 

Bediening van de heilige doop aan 

Ule Jan, Marten Hiele, Tjerk Thomas Jan 
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Gebed 
 

Vraag aan de gemeente:  

       “Gemeente van Bolsward, wilt u ook deze kinderen  

         in uw midden ontvangen, om hen in woord en daad 

         te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente 

         opdat zij hun doop leren beamen?”   

Antwoord: “Ja, dat beloven wij!” 
 

Aansteken van de doopkaars   
 

Aanbieden van de doopkaart door de ouderling van dienst 
 

Zingen: Verbonden met vader en moeder 
 

1 Verbonden met vader en moeder 

 natuurlijk het meest met die twee 

 maar ook met de andere mensen 

 vier jij hier dit feest met ons mee. 
 

 Refrein:  

 Je hebt al een naam maar je krijgt er één bij op dit feest 

 want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, 

 de Zoon en de heilige Geest. 
 

2 Je bent al een tijdje bij mensen,  

 je naam is bij ons al vertrouwd 

 en dus is het tijd om te vieren, 

 dat God die je kent van je houdt.  Refrein: 
 

3 Je bent een begrip aan het worden; 

 steeds meer mensen noemen je naam; 

 ook God begint jouw naam te roepen 

 en dus zijn wij hier nu tezaam.   Refrein: 

 



6 

 

 

 

4 Nu mag je gaan leven met mensen 

 verbonden in liefde en trouw, 

 omdat zij vandaag bij dit dopen,  

 Gods naam legden naast die van jou. Refrein:   
 

Daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst 
 

Gebed van de zondag 
 

Gedicht Geert Bogaard  
 

Lezen: Marcus 10: 13 - 16 
 

Zang: Jannie  
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 347 
 

1 Here Jezus, wij zijn nu 

 in het heiligdom verschenen, 

 met ons kind gaan wij tot U, 

 wil uw zegen ons verlenen, 

 waar de roepstem wordt vernomen: 

 laat de kind'ren tot Mij komen. 
 

2 Herder, neem uw schaapje aan. 

 Hoofd, maak het een van uw leden. 

 Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 

 Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 

 Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 

 dat er eens veel vruchten groeien. 
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3 Al het onz' is U gewijd, 

 ’t liefste wat G' ons toevertrouwde 

 wordt als offer u bereid. 

 Gij alleen kunt het behouden. 

 Schrijf de naam door ons gegeven 

 in het levensboek ten leven. 
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk, 

en de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Collecte: 1 diaconie – 2 kerk.  Uitgang: Kerk en Israël. 

 

U kunt, als u dat wilt, uw kind uit de oppas halen  

om samen met ons de zegen te ontvangen. 

 

Tijdens de collecte komen de kinderen 

weer terug in de kerk. 
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Zang: Jannie 

 

Zingen: Lied 270 uit het EL (Ga nu heen in vrede) 
 

we gaan zo mogelijk staan 
 

1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

 wat wij hier beleden samen met elkaar, 

 aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 

 Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 

 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 

2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

 wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

 dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

  

Heenzending en zegen  

 


