
 

 

  
 
 
 
 
 

Zondag 4 juli  Boven-Leeuwen, doopdienst 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw, m.m.v. een aantal leden van de cantorij. 
Ambtsdrager  Mevr. Ank IJzerman-Hess 
Collecte 1e collecte Diaconie, 2e collecte Kerkvoogdij, 3e collecte, de extra collecte is 

ook bestemd voor Kerk in Actie, voor het binnenlands diaconaat. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes in de 
zomer op vakantie gaan, blijven zij achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die 
armoede in Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de Actie Vakantietas.  
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie kinderen die opgroeien in armoede verrassen met 
een vakantietas. Bij Kerk in Actie kunnen vrolijke rugzakjes besteld worden, die vervolgens door 
gemeenteleden worden gevuld. U kunt dan denken aan zomerspeelgoed, een tegoedbon voor een 
ijsje of een kaartje voor het zwembad. Samen geven we deze kinderen een tas vol vakantieplezier.  
Vandaag is de collecte bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen en andere diaconale 
projecten van Kerk in Actie. Doet u mee? 
 
Mededelingen 
Kindernevendienst 
Helaas kan, omdat de dienst vandaag binnen is, het afscheid van de kindernevendienst niet 
doorgaan. We hopen dit op zondag 12 september tijdens de start zondag te kunnen doen. 
 
Hallo kinderen, 
Vandaag het verhaal van een bijzondere genezing door Jezus op een rustdag.  
Kleur en of schrijf het verhaal van vandaag in stripvorm. 
Of ga met elkaar in gesprek met behulp van een dobbelspel over de vraag of zieke mensen gelukkig 
kunnen zijn.  
 
Veel succes en plezier!  

Groetjes van de KND-leiding 
 
Diensten komende zondagen 
Voor de diensten in de kerk dient u zich vooraf aan te melden bij Wim Backer, per email 
wim.backer@pg-westmaasenwaal.nl of telefonisch nr. 0487-593143 tot uiterlijk zaterdag 22:00 uur. 
Er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de kerk dus meldt u op tijd aan, want vol is vol. 
Tijdens de dienst zal er geen samenzang zijn, is er geen toiletbezoek mogelijk en is er geen 
koffiedrinken na de dienst. 
  



 

 

 
 
 
Wel is er tijdens de kerkdienst oppas en kindernevendienst. De kinderen gaan bij binnenkomst direct 
naar hun eigen ruimte en blijven de hele dienst bij elkaar.  
De dienst is vanaf ongeveer 13.00 uur te zien via de link op de zondagsbrief die u toegestuurd hebt 
gekregen. 
 
Met ingang van de maand juli wil de kerkenraad weer binnen en buiten laten zingen. 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

11 juli 
 

Wamel Ds. E. Laseur Stichting leergeld 

18 juli  Boven-Leeuwen Dhr. G. Westerlaken Kosten materialen 
kindernevendienst 
 

25 juli 
 

Wamel Ds. W. de Koeijer Stichting Isai Ma (I) Yam 

 
 
Orde van dienst 

 
Dopeling: Stan Loeffen (30-08-2020) 
 
Thema: Kleintjes worden groot!  
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom, mededelingen en drempelgebed door ambtsdrager 
 
(staande) Gemeente zingt: Psalm 87: 1 

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 
(staande) Bemoediging en groet  
 
Cantorij zingt: Lied 885:1 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
Die Gij steeds wart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  



 

 

 
 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Marcus 6: 1-6a (lectrix: Anneke Miedema-Marsman) 
Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was 
aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagogen, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 
‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die 
wonderen die zijn handen tot stand brengen? Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de 
broer van Jacobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet bij ons?’ En ze namen 
aanstoot aan Hem. Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, 
onder zijn verwanten en huisgenoten.’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar 
zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof.  
 
Gemeente zingt: Lied 837: 1 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd - 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 

 
Dooptoeleidende uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Marcus 6: 3b, 4a 
En ze namen aanstoot aan Hem. Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in 
zijn eigen stad…’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
De betekenis van de Heilige Doop 
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 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: En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ 
In deze geweldige belofte mogen ook kinderen delen, ook al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen 
gebeurt. Ook zij horen immers bij het verbond. Zo sprak God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond 
met jou, je nakomelingen en met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ‘Ik zal jouw 
God zijn en de God van je nakomelingen.’ 
Als doopouders zijn jullie geroepen het kind vertrouwd te maken met het geloof en het bij de Heer 
te brengen. 
Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk 
der hemelen.’  
Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 
  



 

 

 
 
 
 
Doopouderpaar Twan en Jessica Loeffen-Marchal komt met Stan bij de doopvont staan 
 
Met welke naam zal hij gedoopt worden? 
Doopouderpaar antwoordt: Stan Loeffen 
Moge hij met deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. 
 
Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 
Doopouderpaar antwoordt: Ja, dat verlangen wij. 
 
Doopgebed 
 
(staande) Gemeente zingt: Apostolische geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 
ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter 
rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal 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, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. 
Amen.  

 
Bediening van de Heilige Doop 
Stan Loeffen, ik doop jou in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.  
 
Zegenbede 
Wij stellen jouw jonge leven onder de belofte van dit woord uit de Heilige Schrift: (BGT, Jesaja 60: 2)  
Over jou schijnt het licht van de Heer. 
 
Het licht van de doopkaars wordt ontstoken aan paaskaars (door Ank) 
 
Overhandiging van de doopkaart  
 
Aanvaarding 
Zo is de naam van dit kind nu verenigd met de naam van de Heer, onze God. 
 
Vragen aan doopouderpaar 
Zullen jullie Stan ontvangen als een kind van God en je door zijn aanwezigheid in jullie huis en in jullie 
leven laten sterken in het geloof? 
En willen jullie hem voorgaan op de weg die Jezus ons heeft gewezen: de weg van geloof, hoop en 
liefde? 
Doopouderpaar antwoordt: Ja, dat beloven wij. 
 
  



 

 

 
 
 
Sela zingt op cd: Doop (tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest) 

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. 

 
(allen gaan staan) Vraag aan de gemeente  
Wilt u Stan Loeffen ontvangen in uw midden? Wilt u hem ruimte geven om te groeien in zijn geloof 
door een open gemeente voor kinderen te zijn? Wilt u met elkaar de verhalen van Gods liefde voor 
alle mensen blijven vertellen, vieren en voorleven en zo elkaar en de kinderen opbouwen in het 
geloof? 
Allen: Ja, dat beloven wij. 
  



 

 

 
 
 
Gemeente zingt: Psalm 105: 5 

5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Cantorij zingt: Lied 913: 3 

3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 
Dienst der gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader) 
 
(staande) Gemeente zingt: Lied 218: 3 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl 
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