
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
 
 

Groene of Willibrordkerk 

 
 

 

27 november 2022 
 

 

 
 

 

Wij vieren de doop van  

 
Migha Joseph James Steketee 

 

en 
 

Elias Machiel Pronk 

 

 



 2 

Intrede 
 

Muziek 

Uit Water Music: Alla Hornpipe  

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Improvisatie  

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen en de eerste adventskaars aan 

de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging  
 

 

Zingen  Lied 280: 1-4 en 7 

 

Gebed om ontferming ingeleid door Lied 281: 1-2 

 

Lied    281: 9-10 

 

 

 

De heilige Schrift 
 

Gebed van de zondag 

 

Met de kinderen 

 

Eerste lezing Lucas 15:1-2, 11-23 

 

Zingen Nothing can ever come between us - Taizé (2x) 

 

Nothing can ever come between us and the love of God,  

the love of God revealed to us in Christ Jezus. 
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Lucas 15: 25-32 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied  440: 1-2 en 4 

 

Feest van de doop 
 

De kinderen komen samen met de dopelingen en het doopwater de 

kerk in, terwijl wij zingen: 

 

Lied 
  

Tekst: André Troost melodie: Lied 801 

 

Welkom, welkom, in ons midden 

Welkom, nieuwgeboren kind 

Hier mag jij met ons aanbidden 

God die mensen zoekt en vindt 

 

Welkom, welkom, in ons midden 

Welkom, nieuwgeboren kind 

Hier mag jij de Naam aanbidden 

die met jouw naam zich verbindt.  

 

Welkom, welkom, in ons midden 

Welkom, nieuwgeboren kind 

Hier mag jij de Heer aanbidden 

die voltooit wat jij begint.  

 

Presentatie 

Is het jullie verlangen dat jullie zoon gedoopt wordt? 

Met welke namen zal hij gekend zijn bij God en bij mensen? 

 

Het geloof van de gemeente 

We gaan staan 

Vandaag wordt er gedoopt en worden wij herinnerd aan onze doop.  

In dat licht willen we stilstaan bij het geloof, uitspreken wat van 

waarde is en wat ons met elkaar verbindt. Laten we vanmorgen ons 

geloof belijden. Wilt u mij antwoorden:  
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v. Gelooft u dat het leven een geschenk is van God de Schepper, en 

dat wij geroepen zijn gaandeweg te groeien in wijsheid en liefde? 

a. DAT GELOVEN WIJ. 

v. Gelooft u dat de weg van Jezus onze Heer, vol liefde en genade, 

van dienen en delen, de weg is die toekomst wijst en de weg ten 

leven is? 

a. DAT GELOVEN WIJ. 

v. Gelooft u in de troostende, vernieuwende en inspirerende kracht 

van de Heilige Geest? 

a. DAT GELOVEN WIJ.  (gemeente gaat zitten) 

 

Doopgebed, doop en handoplegging 

 

Vraag aan de doopouders 

Erika en Robert, David en Kimberley, 

Nu het licht van God over het leven van je kind is opgegaan,  

willen jullie je kind opvoeden in de geest van het evangelie 

hem de verhalen van Jezus vertellen 

en hem helpen thuis te raken bij God? 

Beloof je je kind trouw te blijven 

wat de toekomst ook brengen zal 

en wil je je met hem verwonderen 

over schepping en mensen, geloof, hoop en liefde?  

Wat is daarop jullie antwoord?  JA, DAT BELOVEN WIJ  

 

 

 

Welkom in de gemeente 

 Willen jullie Elias en Migha en hun ouders 

 ontvangen in jullie midden 

 aanspreekbaar zijn op jullie geloof en twijfels 

 opdat wij allen meer en meer onze doop leren begrijpen 

 als het begin van een nieuwe levensweg 

 een dagelijkse beker vol vreugd? 

 Wat is daarop jullie antwoord?  JA, DAT BELOVEN WIJ 

 

Gezongen bijdrage van doopmoeder Erika I will sing forever 
 

I will sing forever of Your love, O Lord 

I will celebrate the wonder of Your name 

For the word that You speak is a song of forgiveness 

and a song of gentle mercy and of peace 
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Let us wake at the morning and be filled with Your love 

and sing songs of praise all our days 

for Your love is as high as the heavens above us 

and Your faithfulness as certain as the dawn 

 

I will sing forever of Your love, O Lord 

I will celebrate the wonder of Your name 

for the word that You speak is a song of forgiveness 

and a song of gentle mercy and of peace 

 

I will sing forever of Your love, O Lord 

for You are my refuge and my strength 

You fill the world with Your life-giving spirit 

that speaks Your word 

Your word of mercy and of peace 

 

And I will sing forever of Your love, O Lord 

yes I will sing forever of Your love, O Lord 

 
Opschrijven van de namen op het dooppaneel 

 

Aanbieden doopgeschenken 

 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecten door de diaken 
 

Gebed over de gaven 

 

Voorbede 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

 

O kom Immanuel en wees nabij. 
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Stil gebed 

 

Onze Vader 

 Onze Vader in de hemel, 

 laat uw naam geheiligd worden,  

 laat uw koninkrijk komen, 

 laat uw wil gedaan worden 

 op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons vandaag het brood 

 dat wij nodig hebben. 

 Vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij vergeven 

 wie ons iets schuldig is. 

 En breng ons niet in beproeving, 

 maar red ons van het kwaad. 

 Want aan U behoort het koningschap, 

 de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Zending en zegen 
 

Slotlied Nog voor wij woorden hebben 

Tekst: Sytze de Vries Melodie: Lied 657 – Zolang wij adem halen 

 

1. Nog voor wij woorden hebben 

    vat Gij ons in het oog 

    Meer dan wij durven dromen 

    houdt Gij ons leven hoog. 

    Gij brengt uzelf ter sprake 

    als toekomst ongedacht 

    verzadigt ons verlangen 

    dat op de vrede wacht.  

 

2. Nog voor wij durven leven 

    hebt Gij ons met uw Geest 

    de liefde ingeademd 

    die van ontferming spreekt. 

    Herboren uit den hoge 

    zijn wij van uw geslacht 

    als kinderen van morgen 

    nu bij elkaar gebracht.  
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3. Nog voor wij kunnen heten 

    hebt Gij ons al gekend 

    bij name aangesproken 

    ons voor uw hart bestemd. 

    Wij raken niet verzwegen 

    maar worden als het kind 

    dat bij zijn naam geroepen 

    getroost vertrouwen vindt.  

 

Zegen – beantwoord met een gezongen  
 
Amen 

 

Fijn als u de doopouders komt feliciteren, liever zonder handen te 

schudden.  

We will love to receive your congratulations, but please do not shake 

hands.  
 
 

Na de viering bent u welkom in Willibrords Erf om elkaar te ontmoeten onder 

het genot van een kopje koffie of thee. 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken:   
 

voorganger ds. Richtsje Abma  

ouderlingen  Geert ter Horst, Cobie Visée  

diaken  Nereida Lugo Flores 

lector Marien den Boer 

kindernevendienst Lenie den Heijer, Maartje van den Heuvel  

crèche Marietta Willems  

organist  Leonard Seeleman 

ontvangstcommissie Groen Benschop, Jasper de Kogel 

beamer en camera Dirk Jan de Ruijter, Ronald Vermerris 

koster Frits van der Mark 

 

 

 

 
 


