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Doop van Jasper Spruit
Jan Anna Maria
geboren op 24-11-2020

Vo o r g a n g e r : 		
ds. Marga Haas
Ouderling van dienst: Dirk van der Slink
O r g a n i s t : 			 M a r j a n n e D e i j
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DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Verwelkoming door ouderling van dienst
Aanvangslied: 280 - 1 en 4 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?
Stil gebed, Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Lied 280: 5
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
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Gebed om ontferming
V.
A.

... roepen wij samen tot U:
Heer, ontferm U! Amen.

Glorialied: 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
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HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften
Waar ik van ben
Ik was weer eens de weg kwijt
ik fietste verdwaald door het bos.
Ik stapte af en keek rond bij een vijver
de zon scheen door de bladeren heen.
Het was er zo stil, dat ik er stil van werd
en ik kreeg door wat ik eigenlijk al wist.
Ik sta niet tegenover dit bos
ik ben er middenin en maak er deel van uit.
Dit is allemaal niet van mij
ik ben van dit allemaal.
Dit bedacht ik mij even.
Toen stapte ik weer op en vond de weg terug
bij het eerste het beste kruispunt.
Karel Eykman, bij Psalm 148
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Lied: 849 - 1 en 3 ‘Zoek de wegen van de wijsheid’

3. Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,
wek het heilig licht in ons.
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

Lezing: Marcus 1: 9-11
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Lied: ‘Kind, wij dragen je op handen’

		
Als jouw naam wordt uitgesproken
		
over duister water heen
		
is jouw eenzaamheid doorbroken,
		
ben je hier niet meer alleen.
		(refr.)
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Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
(refr.)
			Opgenomen en verbonden
			
met de Naam die vrede is,
			
gaat jouw leven niet ten onder
			
en het wordt niet uitgewist.
			(refr.)
Korte overweging
Lied: 837 - 1, 3 en 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
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3. Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
4. Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
DOOP
Jasper wordt binnengedragen en het doopvont wordt gevuld
Inleiding op de doop
Lied: 354 - 1, 2 en 3 ‘Jouw leven staat aan het begin’
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2. Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.
refrein
3. Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
refrein
Vragen aan de ouders
V: Verlangen jullie dat Jasper gedoopt wordt in de naam van de
Vader, de Zoon en de heilige Geest?
O: Ja, dat verlangen wij.
V: En met welke namen zal hij gedoopt worden?
O: Jasper Jan Anna Maria
V: Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.
Doopgebed
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis
Lied: 344 (staande)
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2. Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Doop

3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Overhandiging doopkaars en doopkaart
D:
Ontvang het licht van Christus.
V:

Jan Spruit en Monique Spruit-van Rooij,
willen jullie Jasper ontvangen als een kind van God,
en je door zijn aanwezigheid in jullie huis,
zijn aanwezigheid in jullie leven,
laten sterken in je geloof?
En willen jullie hem voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?
Wat is daarop je antwoord, Jan?
Wat is daarop je antwoord, Monique?

V:

Jullie staan er niet alleen voor.
Jullie hebben een peter en een meter uitgekozen om jullie bij
te staan.
Richard van Rooij en Wendy Spruit-van de Waart,
zijn jullie bereid om Jan en Monique bij te staan?
Willen jullie hen eraan herinneren
dat zij Jasper blijvend ontvangen als een kind van God?
En willen ook jullie Jasper voorgaan op de weg die de Heer
ons heeft gebaand?
Wat is daarop je antwoord, Richard?
Wat is daarop je antwoord, Wendy?

V:

Gemeente, draag Jasper in uw gebeden en ga met hem de 		
weg van het Koninkrijk.
Welkom, Jasper, kind van God,
welkom als deel van het lichaam van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

G:
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Toewijding aan Maria
Moeder Maria, u weet wat het zeggen wil, zich te verheugen over de
geboorte van een kind. Wij bidden u om bescherming voor dit kind,
u die zelf de moeder van Jezus was, hem hebt opgevoed en begeleid,
die hem heeft gesteund en getroost en om wie u vreugde en verdriet
heeft gekend.
Neem vandaag dit kind in uw liefde aan. Moge hij in u een deelgenoot vinden bij vreugde en geluk in het leven. Moge hij steun en
troost vinden bij u als het leven moeilijk valt. Wij vragen u, Maria,
draag met ons samen de zorg voor dit kind en laat de ouders altijd
op u vertrouwen en steun vinden bij u. Amen.
Allen:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Lied: 354 - 4 en 5 ‘Jouw leven staat aan het begin’
4. Dit teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
refrein
5. Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
refrein
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Beide grootmoeders lezen een gedicht voor
Ik wens je licht
Ik wens je licht in momenten van zorgen.
Ik wens je hoop en uitzicht op morgen.
Ik wens je zachtheid als woorden te hard zijn.
Ik wens je vreugde en vrede als gedachten zwart zijn.
Ik wens je kracht toe om de donkere wolken weg te blazen,
zodat de zon je kan verwarmen.

Wat een geluk
Wat een geluk als je iemand wordt, die zijn huis openstelt.
Wat een geluk als je iemand wordt, die anderen troost.
Wat een geluk als je iemand wordt, die anderen vrede brengt
en die anderen vrijheid geeft.
Wat een geluk als je iemand wordt, die snel vergeeft.
Wat een geluk als je iemand wordt, die veel om familie en vrienden
geeft.
Wat een geluk als je iemand wordt, die anderen blij maakt en die
anderen liefde geeft.

Als afsluiting van de doopviering luisteren we naar het lied
‘Verwondering’ van Sela
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GAVEN EN GEBEDEN
Collecte:
1e rondgang - diaconie
2e rondgang - kerk
Uitgangscollecte is voor het pastoraat
Gebeden
Slotlied: 313 - 1, 2 en 5 ‘Een rijke schat van wijsheid’
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2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor andere stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luisteren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
‘t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
Zegen
G:

Amen, amen, amen. (gezongen)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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De tekeningen op de
voorpagina zijn gemaakt
door de nichtjes van
Jasper:
Noë,
Fieke en
Jet Spruit.

Na afloop kunt u de doopouders feliciteren en is er
gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie, thee of fris in
de wandelkerk te ontmoeten.
Welkom!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Predikant en doopouders zijn negatief getest op het coronavirus

Vormgeving: Peter van Buuren

