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Liturgie voor de dienst waarin de 

Heilige Doop 
bediend zal worden aan 

 

Liva Elisabeth van den Bergh 
 
 
 

 
 

op 8 maart 2020 
in de Ichthuskerk te Tholen 

 
Voorganger: Ds. Peter Broere 
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Organiste: Anja Elenbaas 
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Welkomstwoord en mededelingen 
 
Psalm 105: 1 en 5 
 

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
aanbidt zijn naam, en wilt Hem eren; 
doet zijne glorierijke daân 
alom den volkeren verstaan, 
en spreekt, met aandacht en ontzag, 
van zijne wond'ren dag aan dag. 

 
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. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gebed om vergeving 
 
Lied 575: 1 
 
 Jezus, leven van ons leven, 
 Jezus, dood van onze dood, 
 Gij hebt U voor ons gegeven, 
 Gij neemt op U angst en nood, 
 Gij moet sterven aan uw lijden 
 om ons leven te bevrijden. 
 Duizend, duizendmaal, o Heer, 
 zij U daarvoor dank en eer. 
 
Formulier voor de bediening van de Heilige Doop 
 
Gebed 
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Doopvragen 
 
Lied 348: 1, 2 en 4 
 

Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
Hier zijn wij dan: 
van U is 't jonge leven, 
het moet U dankend worden weergegeven 
want alles komt uit uwe hand. 
 
Geef ons uw naam, 
de oude mens moet sterven, 
in U zal zij een nieuw bestaan verwerven 
als Gij maar voor haar in wilt staan. 
  

Gesprekje met de kinderen 
 
Doopbediening en zegen 
 
Psalm 134: 3 (We gaan staan) 
 

Dat 's HEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 

Vraag aan de gemeente 
 
Voorganger: Gemeente, wilt u Liva van den Bergh in uw midden 

ontvangen en haar naar uw vermogen helpen groeien 
 in het christelijk geloof, opdat zij mag komen tot 

belijdenis van drie-enige God als haar Schepper en 
Verlosser? Gemeente, wat is daarop uw antwoord? 

 

Allen:   Ja, dat beloven wij. 
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De doopkaars, doopkaart en cadeautje van de 
kindernevendienst en crèche worden overhandigd 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing: Matteüs 26:1-16 
 
Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei Hij tegen zijn 
leerlingen: ‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan 
wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’ 
Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk 
bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze 
het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en 
Hem te doden. ‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt 
het volk in opstand.’ 
Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan 
huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een 
vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare 
olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden 
zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! Die olie had 
immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan 
de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen 
jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de 
armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die 
olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het 
graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws 
verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden 
wat zij heeft gedaan.’ 
Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar 
de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik Hem aan u 
uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment 
zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem uit te leveren. 
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Lied 558: 1 en 3 
 
 Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, 
 Kyrie eleison. 
 
   Om de zalving door een vrouw, 
 vreugdeolie, geur van rouw, 
 teken van wat komen zou, 
 Kyrie eleison. 
 
Verkondiging 
 
Lied 371: 1, 2 en 3 uit de Evangelische Liedbundel 
 

 
 
 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij. 
 Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
 Voor mij de genade, een doornenkroon voor U. 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Ik zal van U houden in leven en dood. 
 En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
 Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
  
Kinderlied Opwekking 583 
 
 Machtige Heer en God, 
 wat U gedaan hebt, is wonderbaar.  
 En Heer, om wie U bent,  
 zingen en juichen wij met elkaar: amen!  
 
Refrein: Alle rijkdom en macht,  
  alle wijsheid en kracht,  
  alle lof, alle heerlijkheid.  
  Alle dank, alle eer  
  is voor U, onze Heer,  
  die zit op de troon voor altijd.  
 
 Machtige Heer en God,  
 U bent rechtvaardig in wat U doet.  
 En wij aanbidden U,  
 want U alleen bent heilig en goed: amen!  
 
 Alle rijkdom en macht,    )  
 alle wijsheid en kracht,     )  
 alle lof, alle heerlijkheid.     ) 2x  
 Alle dank, alle eer is voor U, onze Heer,  )  
 die zit op de troon. Amen!     )  
 
Refrein 2e keer: …die zit op de troon voor altijd. Amen!  
 
Lied 270 uit de Evangelische Liedbundel 
 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
 Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
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 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 Wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
 Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis. 
 Dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Zegen 
 
Collecte: 1. Eredienst 
  2. Kerk 
  3. Kerk in Actie - pioniersplekken 
 

U bent hartelijk welkom in ‘t Visnet 
voor een kop koffie of thee of een glas 

limonade. 
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