
220605 Pinksteren dopen en belijdenis 

In deze Pinksterviering zal Noortje Suze Jolie Turkstra de heilige doop ontvangen en zullen 

Sjoukje Emma van Wieren en Anthonie Sjoerd van Wieren belijdenis doen van het geloof.  

 

Orgel: Hans Dubbeldam 

Piano: Pieter Blokland 

Gitaar: Anton van Wieren 

Saxofoon: Sjoukje van Wieren 

Zang: Cheryl Vastenhout en Arianna Blokland 

 

Voor de dienst; 

• Lied 289, 1 en 3 (Heer, het licht van uw liefde schittert) 

• Evangelische liedbundel 218, 1 en 2 (Samen in de naam van Jezus) 

 

Om te beginnen 
 

Welkom!  

 

Intochtslied: psalm 150, 1 en 2 

Gemeente gaat staan 

 

Stilte / bemoediging en groet 

 

Klein gloria 

Gemeente gaat zitten 

 

Inleiding op de viering  

 

Gebed om Gods ontferming 

• We beginnen het gebed met het luisteren naar Kyrie van Sela  

Als onze dagen donker zijn; 

U bent dichtbij. 

U weet hoe ver het licht kan zijn. 

Heer, blijf heel dichtbij. 

 

Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

 

Als wij vermoeid en zoekend zijn; 

U bent dichtbij. 

U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 

Heer, blijf heel dichtbij. 

 

Als wij verdwalen in de tijd; 

U bent dichtbij. 

U bent er tot in eeuwigheid. 

Heer, blijf heel dichtbij. 

 

• Voortzetting gebed  

 

Glorialied: lied 687, 1 en 2 



 

Rondom de doop 
 

Samenzang: Kom tot de Vader  

Nog voordat je bestond 

Kende Hij je naam 

Hij zag je elk moment 

En telde elke traan 

Omdat Hij van je hield 

Gaf Hij zijn eigen Zoon 

Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt 

 

En wat je nu ook doet 

Z'n liefde blijft bestaan 

Ook niets wat jij ook deed 

Verander daar iets aan 

Omdat Hij van je houd 

Gaf Hij zijn eigen zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt 

 

Refrein: Kom tot de Vader 

Kom zoals je bent 

Heel je hart, al je pijn 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft 

De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 

En wat je nu ook doet 

Z'n liefde blijft bestaan 

Ook niets wat jij ooit deed 

Verandert daar iets aan 

Omdat Hij van je houdt 

Gaf Hij z'n eigen zoon 

En nu is alles klaar wanneer jij komt 

Refrein 2x 

 

Tijdens dit lied wordt de dopeling binnengebracht  

 

Presentatie en naamgeving dopeling  

De kerkenraad heeft bekend gemaakt dat Willem en Bianca Turkstra hun kind willen laten 

dopen. De ouders hebben hun verlangen kenbaar gemaakt dat Gods naam op hun kind gelegd 

wordt. 

 

Willem en Bianca, welke naam hebben jullie aan je kind gegeven waarmee het zich gekend 

mag weten bij God en bij de mensen? 

Noortje Suze Jolie Turkstra 

 

Moge de naam van Noortje geschreven staan in de palm van Gods hand  

 



Inleiding op de doop  

De doop is één van de belangrijkste symbolen van de Christelijke kerk. Met de doop wordt 

uitgebeeld dat een mensenkind wordt opgenomen in de gemeenschap van de volgelingen van 

Jezus Christus.  

Onze Heer Jezus Christus heeft na zijn opstanding, tot zijn leerlingen gezegd: ‘Ga dus op weg 

en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 

Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie 

opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 

van deze wereld.’  

En de apostel Paulus zegt over de doop in de gemeente:  ‘We zijn door de doop in zijn dood 

met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, 

een nieuw leven te leiden.’ 

Jezus leerde ons dat Gods liefde uitgaat naar ieder mensenkind, en dat God met ons op weg 

wil zijn naar een nieuwe wereld. Die wereld is nog niet nieuw. Het kan donker zijn in ons 

leven. Het kan stormen en de zeeën kunnen hoog gaan. Daarom kan een mens nog wel eens 

kopje onder gaan. Zoals vroeger werd uitgedrukt in de doop: mensen gingen kopje onder in 

het doopwater. Maar – zij kwamen ook weer op uit dat doopwater: teken dat niet de angst of 

het duister het laatste woord zullen hebben  over ons leven, maar dat wij mogen opstaan tot 

een nieuw leven. Toen de kerk nog jong was, werden voornamelijk volwassen mensen 

gedoopt. Maar later toen de kerk zich uitbreidde en mensen in gezinsverband bij de kerk 

betrokken werden, ontstond als vanzelf de gewoonte om ook de kinderen van gelovigen te 

dopen. Immers, de doop betekent dat Gods liefde uitgaat naar elk mensenkind, en dus ook 

naar elk klein mensenkind. 

 

Doopgebed 

U willen wij danken, hemelse Vader, omdat  U zich met hart en ziel met ons verbonden hebt. 

Dat U de aarde hebt geschapen als een plek waar wij op adem kunnen komen. 

We danken U dat U ons dwars door het water op de weg naar het leven brengt. 

We danken U dat U ons steeds weer bij naam roept, dat U onze bondgenoot wilt zijn en wij 

uw bondgenoot mogen zijn. 

We danken U voor de gemeente die door de doop verbonden is. 

Wij bidden U nu voor Noortje die de doop zal ondergaan; red ook haar leven uit het water 

van nood en dood, neem haar aan als uw kind, leid en bewaar haar door uw Geest, 

geef haar mensen die haar voorgaan in trouw aan U en uw gemeente, 

doe haar groeien in geloof en hoop en liefde, zodat Noortje uw bondgenoot blijkt te zijn, 

levend lidmaat van het lichaam van Jezus Christus uw Zoon, 

met U en de heilige Geest geprezen tot in eeuwigheid. Amen 

 

We belijden ons geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis 

 

We zingen: Sela doop 

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, 

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. 

Dat ons leven bij U veilig is. 

 

Doopgelofte 

Vragen aan Willem en Bianca 

1. Beloven jullie voor Noortje een goede vader en een goede moeder te zijn, door haar 

met liefde en zorg te omringen?  

2. Beloven jullie haar in liefde trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, en het 

te eerbiedigen, waar het ook zullen gaan, steeds indachtig dat jullie kind van God 

gegeven is? 

3. Beloven jullie om je kind op te voeden in de geest en het evangelie van Jezus 

Christus, en je kind in deze geest zelf voor te gaan? 

 

Wat is daarop jullie antwoord? 

Ja, dat beloven wij. 

 

Doopbediening, handoplegging en zegenbede 

 

Aansteken doopkaars  

 

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente  

(gemeente gaat staan) 



Voorganger: Willen jullie Noortje Suze Jolie die gedoopt werd, ontvangen in jullie midden, 

haar dragen in jullie gebeden en willen jullie medeverantwoordelijkheid dragen voor de 

geloofsopvoeding van dit kind? 

 

Gemeente:  

Ja, dat willen wij!  

Welkom kind van God,  

welkom in de kerk van Jezus Christus,  

wereldwijd en hier in ons midden. 

(gemeente gaat zitten) 

 

Zingen met de kinderen van de kindernevendienst:  

ELB 471, (refrein 1 en 2)Weet je dat je een parel bent  

Weet je, dat de vader je kent? 

Weet je, dat je van waarde bent? 

Weet je, dat je een parel bent? 

Een parel in Gods hand, 

Een parel in Gods hand. 

 

Ik weet dat de Vader me kent. 

Ik weet dat ik van waarde ben. 

Ik weet dat ik een parel ben- 

Een parel in Gods hand. 

Een parel in Gods hand. 

 

Overhandigen doopkaart en cadeau kinderen 

Aansluitend gaan de kinderen die dat willen naar hun eigen viering  

 

Het Woord 
 

We lezen: Handelingen 2, 1 – 13 en Rom 8, 14 – 17  

 

Uitleg en verkondiging  

 

We zingen: lied 675, 1 en 2  

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

Rondom de belijdenis 
 

• Presentatie van de catechisanten  

 

De voorganger vraagt aan de ouderling van dienst: 

Sjoukje Emma van Wieren en Anthonie Sjoerd van Wieren hebben aangegeven belijdenis 

van het geloof te willen doen. Zijn er bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht 

waardoor wij niet zouden kunnen overgaan tot de belijdenisdienst? 

 

Ouderling van dienst: er zijn geen wettige bezwaren ingediend, zodat we met vreugde en 

dankbaarheid kunnen overgaan tot deze belijdenisdienst. 

 

Kort voorstellen van de catechisanten  



 

We luisteren naar: Sta op en schitter, Jasper en Elja Mellema 

 

• Inleiding en toelichting  

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf wij leven en sterven voor God 

onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

 

In de achterliggende maanden zijn we aan een avontuur begonnen waarvan we niet precies 

wisten waar en hoe het zou eindigen. Het begon met het verlangen om nadrukkelijker na te 

denken over de betekenis van het geloof voor jullie.  

Het was een zoektocht naar de vraag of je wel of geen belijdenis zou willen doen, een 

zoektocht om woorden te geven aan je vertrouwen of je twijfel, een zoektocht om open te 

staan voor wie God is in je eigen leven. Wat ons hier samenbrengt, is dat jullie ‘ja’ willen 

zeggen tegen God in het midden van de gemeente.  

Het doen van belijdenis is niet een eindpunt op de weg van geloof. Het is een mijlpaal die 

richting geeft, bemoedigt en je gaande houdt op de weg naar de toekomst. 

 

Door de doop die jullie als kind hebben ontvangen, zijn jullie onderdeel van het lichaam van 

Christus. Door hier in het midden van de gemeente openbare geloofsbelijdenis af te leggen,  

zullen jullie ook daarmee jullie eigen doop beamen.  

 

De keuze die destijds door je ouders werd gemaakt, wordt zo door jullie bekrachtigd.  

In belijdenis-doen is er sprake van een keuze:  

voor het goede, voor God, en daarmee ook een afwijzing van het kwaad, van alles wat tegen 

de wil van God ingaat. 

 

In het doen van openbare geloofsbelijdenis worden jullie ook opgenomen in een kring van 

belijdende leden, hier en wereldwijd. Een kring van gelovigen die jullie ook tot steun mag 

zijn.  

Daarom is het goed om te beseffen dat jullie er niet alleen voor staan en daarom belijden we 

met elkaar, als gemeente, ons geloof. 

 

We luisteren naar: Heaven van Bryan Adams 

 

De catechisanten komen naar voren en de gemeente gaat staan  

 

• Belijdenis: afwending en toewending 

 

We luisteren naar de geloofsbelijdenis van Sjoukje en Anton:  

Het geloof als de bedding voor ons leven 

 

Wij geloven. En we spreken het hier in het midden van de gemeente hardop uit: wij geloven 

in God. We geloven voorbij de vanzelfsprekendheid en we geloven door de diepte van onze 

vragen en twijfels heen. Het is God die ons draagt en bij ons is. 

 

Wat het ingewikkeld maakte om te geloven is de strijd tussen kerken, het oordeel van 

christenen over anderen, en de uitsluiting van medemensen. We worstelden met God door het 

verdriet in de wereld en in ons leven. We worstelden met God door inzichten van de 

wetenschap die zo haaks lijken te staan op lessen uit de Bijbel. 

 



We vonden sporen van God in diepgravende discussies met vrienden. We ontdekten sporen 

van God in de vreugde en dankbaarheid van medechristenen wereldwijd. We ontdekten 

sporen van God in ontmoetingen in de kerk, in muziek, in de verwondering om en van het 

leven. 

 

We waagden de geloofssprong: we geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde. 

De wetten van de wetenschap onthullen de grootsheid van de werkelijkheid. Het geloof 

maakt ruimte voor verwondering en betekenis. Ons bestaan is niet een toevallige en 

willekeurige samenloop van omstandigheden, maar ons bestaan is bedoeld: we zijn gekend en 

geliefd. 

In deze God van liefde vinden we rust omdat Hij op ons leven betrokken is, ons leidt en naar 

onze gebeden luistert. 

 

Wij geloven in Jezus Christus, het gezicht van God. In zijn lijden, sterven en opstanding 

overwon Hij de macht en krachten van het kwaad en herstelde de relatie van God met ons. In 

Jezus vinden we hoop die dieper en sterker is dan de narigheid in deze wereld. Jezus wijst ons 

de weg van het leven zoals het bedoeld is: heb lief. Bekommer je om de kwetsbaren en de 

zwakkeren, bekommer je om je medemensen. Ook zij zijn geschapen door God. 

 

Wij geloven dat wij niet voor onszelf leven. Het is de heilige Geest die ons dat steeds weer 

doet herinneren – God dichtbij. De heilige Geest herinnert ons aan ons nieuwe leven in Jezus 

Christus, opdat we steeds weer uitdelen van geloof, hoop en liefde.  

 

Waar de Geest waait, ontstaat kerk. Geloven doe je samen, in verbondenheid. In je eentje 

geloven is risicovol, omdat het vuur zomaar kan doven. 

Waar de Geest waait, is vergeving van zonden: de ruimte om opnieuw te mogen beginnen. 

Dat is de christelijke hoop. 

 

Geloven is de bedding van ons leven. Geloven is het besef dat we deel uitmaken van Gods 

wereld, een veel groter geheel dan we ons konden voorstellen. Geloven is dankbaarheid: de 

handen openen om te ontvangen. Geloven is verwondering: de ogen openen voor Gods 

rijkdom. Geloven is Gods liefde toelaten in je leven en daarvan uitdelen. Geloven is je 

gedragen weten, tot in Gods toekomst. 

 

Vraag aan de gemeente en de catechisanten:  

Jullie, die vandaag je doop wilt beamen, en u allen die uw doop wilt gedenken,  

willen jullie de Heer jullie God dienen en naar Zijn stem alleen horen?  

Willen jullie je afwenden van alle kwaad, van alles wat tegen Gods wil ingaat?  

En willen jullie je toewenden naar Christus en naar Zijn Rijk dat  komt? 

Gemeente en catechisanten: Ja, dat wil ik. 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Vragen aan Sjoukje en Anton 

1. Geloof je in God de Vader, die ook jouw Schepper is en jouw Vader wil zijn? 

2. Wil je Jezus Christus in je leven volgen; Jezus, die zijn leven heeft gegeven voor alle 

mensen, ook voor jou?  

3. Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, die ons leven elke dag wil vernieuwen? 

4. Wil je bij deze gemeente horen en je taak als gemeentelid op je nemen door hier je 

geloof te vieren en om te zien naar mensen die om jouw hulp vragen? 



 

Wat is hierop je antwoord?  

Ja, van harte! 

 

Gebed om de Geest 

Laten wij bidden. 

 ... gebedsstilte ... 

Eeuwige, onze God, voor hen die uw naam belijden, bidden wij: zend uw Geest, de Trooster, 

de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van inzicht en sterkte, de Geest van kennis, van 

eerbied en liefde voor uw naam. Amen. 

 

Sjoukje en Anton komen beurtelings naar voren en knielen en krijgen onder handoplegging 

de zegen 

 

We zingen degenen die belijdenis hebben gedaan toe: lied 416, 1 en 2 

 

Verwelkoming 

Gemeente, willen jullie Sjoukje en Anton, die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, 

dragen en met hen de weg van Gods Koninkrijk gaan? 

Antwoord gemeente: 

Ja, dat willen wij  

Welkom, kinderen van God,  

welkom in de kerk van Christus, 

wereldwijd en in ons midden. 

 

Woord van de voorzitter  

 

Gebeden 

 

Collecte  

• Tijdens de collecte luisteren we naar Your Song van Elton John 

 

Slotlied: opwekking 710 Gebed om zegen 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader, maak mij tot een zegen; 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 



O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Zegen 

We beantwoorden de zegen met het zingen van ‘amen, amen, amen’ 


