
Zondag 27 september 2020 doopdienst in de Dorpskerk te Boskoop 
 
 
Gedoopt worden:  
 
Aiden Chenmin, geboren, 24-02-2020 te Gouda, zoon van Ping en Naomi Wei-Burggraaf, 
Roemer 20 
tekst: Heer, bij u is de bron van het leven, in uw licht zien we het licht (Psalm 36: 10) 
 

en  
Ella Cornelia Meijer,  geboren:10 februari 2020 te Boskoop, dochter van Pieter  en Karina Meijer 
de Gelder,  Zijde 158. 
tekst: Hoe kostbaar is uw liefde, o God!, in de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen 
(Psalm 36: 8) 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Stilte 
 
Bemoediging en Groet 
 
Muziek Onder, boven, voor en achter (Opwekking 211) 
 
Refrein: 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… 
 
(Refrein) 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 



met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… 
 
(Refrein)  
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Marcus 9: 33 – 37  Jezus zegt: wie in mijn naam één zo'n kind opneemt , neemt mij 
op. (gelezen door Karina) 
 
Overdenking 
 
Muziek Laat de kinderen tot mij komen (Hemelhoog 506) 
 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 
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.  
 
Doop  
 
Dooponderricht 
Jezus heeft gezegd: Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. 
Hij heeft zichzelf laten dopen 
om te delen in ons leven en onze dood, 
en Hij is uit de dood opgestaan 
om ons te doen delen in zijn leven, 
Daarom heeft Hij vóór zijn hemelvaart 
de opdracht gegeven: 
 
‘Ga  op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen 
door hen te dopen 



in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
en hen 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.’ Mt. 28:19-20 
 
Doopgebed 
U brengen wij dank, HEER, onze God, 
U hebt de aarde tot aanzijn geroepen, 
uit de wateren van de afgrond. 
U hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt. 
door het water van de zondvloed heen. 
U hebt uw volk Israël uit de slavernij gered 
en geleid naar het land van de belofte 
door het water van de Rode  Zee. 
U hebt ons uw Zoon aangewezen 
Toen Hij ondergedompeld werd 
in het water van de Jordaan. 
U hebt Hem opgewekt uit de dood 
als de eerstgeborene van uw toekomst. 
U brengt door Hem uw gemeente bijeen, 
gedoopt in zijn dood, met Hem gestorven en opgestaan, 
levend door zijn Geest  
op weg naar Uw Koninkrijk 
als eersteling van heel uw schepping. 
 
Wij bidden u voor Aiden en Ella  die de doop zullen ondergaan, 
Red ook hun leven uit het water van nood en dood, 
neem hen aan als uw kind, 
leid en bewaar hem door uw Geest, 
geef hen mensen die hen voorgaan 
in trouw aan U en uw gemeente, 
doe hen groeien in geloof, hoop en liefde, 
zodat zij uw bondgenoot blijken te zijn, 
levend lidmaat van het lichaam van Christus, uw Zoon, 
met U en de Heilige Geest geprezen tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Belijdenis: afwending en toewending 
Lieve doopouders, 
En u allen hier samengekomen 
om getuigen te worden van de doop van dit kind 
en uw eigen doop te gedenken, 
zegt u tegen alle kwade machten in 
wat de kerk belijdt, de eeuwen door: 
 
De apostolische geloofsbelijdenis (Lied 340b) 
 



De apostolische geloofsbelijdenis, samen opgezegd 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.  
En in Jezus Christus, zijn 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, neergedaald in 
de hel;  
op de derde dag opgestaan uit de doden;  
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest.  
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;  
De vergeving van zonden;  
de opstanding van het lichaam;  
en een eeuwig leven. Amen. 
 
Water in het doopvont (door Ben) 
 
Geloften 
Aan de doopouders: 
 
Beloven jullie  je kind dat aan jullie is toevertrouwd, 
met liefde en zorg te omringen? 
Beloven jullie hen op te voeden 
In de geest van het evangelie van Jezus Christus 
En hen in liefde trouw te blijven 
welke weg zij in de toekomst ook zullen gaan? 
Beloven jullie zo elkaar en je kind 
aan God op te dragen? 
 
Willen jullie dat  je kind gedoopt wordt? 
Ja 
 
Doop 
 
 
Ik doop je in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. 
 
Onder handoplegging: Je bent een kind van God. 
 
Doopkaars 
Ontvang het licht van Christus 
 
Muziek Tien duizend redenen (Hemelhoog 617a) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker, 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  



prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt zijn heilige naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 

Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

 

En op dit dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

Verheerlijkt Zijn heilige naam, 

verheerlijkt Zijn heilige naam.  
 
 
Dankgebed 
 
Zegen De Here zegent jou (Hemelhoog 61) 
 
De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou 

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn 

Hij zal Zijn vrede aan je geven (2) 

 

De Here zegent u 

en Hij beschermt u 

Hij schijnt Zijn licht over uw leven 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij u zijn 

Hij zal Zijn vrede aan u geven 

 

Hij zal Zijn vrede aan u geven  

 

 

 

 
 


