
 
 
Welkom in de doopdienst op zondag 15 december 2019 
Bediening van de heilige doop aan Jurre Yme Bras 
 
Zingen Lied 438: 1 en 4 
 
Bemoediging en Groet  
 
“Tweede advent” 
 
Zingen Lied 444: 5 
 
Gebed  
 
Combo: Dooplied Sela 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
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dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus' kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is 
 
Zingen: De Apostolische Geloofsbelijdenis      (zo mogelijk staande) 
 
Vraag aan de gemeente:  
       “Gemeente van Bolsward, wilt u Jurre Yme in uw midden ontvangen, om hem in     
       woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente?”   
Antwoord: “Ja, dat beloven wij!” 
 
Zingen: EL 452 “Jezus is de goede herder” 

Micha de lichtwachter  
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Zingen Lied 347 
 
Gebed  

Lezen Micha 5: 1 – 4 en 6: 8 
 
Zingen: Lied 498 
 
Verkondiging 
 
Combo: In het licht 
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
 
Eeuwenlang al voorzegd: 
het woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 
 
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon,  
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. 
 
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in zijn zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid zijn grootheid dichtbij. 
 
In mijn donkere nacht 
verschijnt Zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden  
 
Onze Vader 
 
Zingen: EL 466 m.b.v. Combo 



Inzameling van de gaven, de kinderen komen terug 
 
U kunt, als u dat wilt, uw kind uit de oppas halen om samen met ons de zegen te ontvangen. 
 
Het combo speelt: Lied 471 en Lied 452 
Zingen (staande) Lied 441: 1 en 10 

Heenzending en Zegen  
 
Voorin de kerk is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren. 
 


