
 

 

Protestantse gemeente 

 

Bellingwolde – Blijham – Vriescheloo - Wedde 
 

Zondag 12 september 2021 

 

We vieren de doop van 

 

Savennah Firulescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en de start van een nieuw seizoen 
 

 

 

 
Voorganger: ds. Harm Veltman 

Organist: de heer H.J.M. Roelofs 
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Onze vader verborgen 
 

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
 
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 
 

     Huub Oosterhuis 
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Lied van de maand  Lied 762 

 

 
 
2 gezuiverd en belegen is de wijn, 

zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 
3 Op deze berg neemt Hij de sluier weg 

waar alle volkeren mee zijn omwonden; 
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 
4 Wij treden aan het ontoeganklijk licht, 

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 
5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood 

tot overwinning en van alle ogen 
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood 
gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 

 
6 Dit zeiden zijn profeten in zijn geest; 

de bankring van de dood zal zijn gebroken, 
de smaad van Israël wordt uitgewist; 
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken. 
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AAN HET BEGIN 
 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied Lied 276 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat, 

muren van huid, ramen als ogen, 

speuren naar hoop en dageraad, 

huis dat een levend lichaam wordt, 

als wij er binnen gaan, 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid, 

namen voor Hem, dromen, signalen, 

diep uit de wereld aangewaaid, 

monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort, 

Gods vrij en lichtend woord.. 

 

Tafel van Een brood om te weten, 

dat wij elkaar gegeven zijn, 

wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim, 

breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood even verrijzenis. 

 

Groet en bemoediging 
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Als drempelgebed zingen wij Lied 836 

 

1 O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

 

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

 

3 O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond, 

en in hun midden stond. 

 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 

 

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in 't hart, 

o stille stem in 't hart. 
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BEDIENING VAN DE DOOP AAN  
 

Savennah Rose Elies Erika Firulescu 
 
Als de dopeling wordt binnengebracht 
Lied 348 de verzen 1, 2 en 3 
 
1 Heer van uw kerk, 
 Gij hebt het woord genomen 
 en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
 want hunner is het koninkrijk. 
 
2 Hier zijn wij dan: 
 van U is 't jonge leven, 
 het moet U dankend worden weergegeven, 
 want alles komt uit Uwe hand. 
 
3 Reeds staat Gij klaar 
 en komt ons vriendlijk tegen, 
 Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
 eer wij U zoeken zijt Gij daar. 
 
Doopgebed 
 
De naam van de dopeling. 
 
Aan de ouders wordt gevraagd naar de naam,  
waarmee het kind zich gekend mag weten bij God en de 
mensen. 
 
Als de ouders de naam hebben genoemd  
zingen wij Lied 348: 4 
 
4 Geef ons Uw naam, 
 de oude mens moet sterven, 
 in U zal hij een nieuw bestaan verwerven 
 als Gij maar voor hem in wilt staan. 
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Belijden Gemeente gaat staan 
 
Alexandru en Magrieta 
en u allen,  
hier samengekomen rond de doopvont  
om getuigen te worden van de doop van 
Savennah Rose Elies Erika Firulescu 
en uw eigen doop te gedenken: 
 
Wilt u zich afwenden van alle kwaad,  
van alles wat Gods wil weerstaat?  
En wilt u zich toewenden naar Christus  
en naar zijn Rijk dat komt?  

Ja, dat wil ik. 
 
Gelooft u in God de Vader,  
onze Schepper en Verlosser?  
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon,  
onze gekruisigde en opgestane Heer?  
Gelooft u in de heilige Geest,  
die ons leven vernieuwt?  

Ja, ik geloof. 
 
Gezang 348: 5  
 
5. Het water wacht 
 en 't kind ontvangt Uw zegen, 
 U spreekt het aan, het heeft een naam gekregen 
 en niemand rukt het uit Uw macht. 
 
 
De kinderen in de kerk mogen  
naar voren komen om de doop  
van dichtbij te zien 
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Doop en handoplegging 
 
Savennah Rose Elies Erika  
ik doop je in de naam van de Vader  
en de Zoon en de heilige Geest. 
 
je bent een kind van God,  
getekend † met het kruis van Christus. 

Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen 
die over je waken waar je ook gaat. 

 
Gezang 348: 6 
 
6. Uw teken spreekt 
 Gij wilt haar Heiland wezen, 
 het is gedoopt, begraven en herrezen 
 in Vader, Zoon en Heilge Geest. 
 
Doopkaars 
 
De ouderling van dienst overhandigt de doopkaars,  
die aan de Paaskaars is aangestoken. 
 
Aan de gemeente - die gaat staan - wordt gevraagd: 
 
Wilt ook u Savennah Rose Elies Erika ontvangen in uw 
midden om het in woord en daad te bewaren bij het 
hartsgeheim van Christus’ gemeente opdat zij haar doop zal 
leren beamen?  
 
Wij hopen dat deze vraag van harte wordt beantwoord met:  

Dat beloven wij. 
 
Samen zingen we - staande - de verzen 7, 8 en 9 van Lied 348 
 
7. Uw mild gelaat 
 blijft over 't kind gebogen; 
 het wordt voor U geboren en getogen, 
 vervult haar wegen naar uw raad. 
  



9 

 

8. En laat de mond 
 der kindren, die we U wijden, 
 eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 
 wij leven vast in uw verbond. 
 
9. Er is gedoopt! 
 Wij allen zijn verbonden, 
 het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 

 de ganse kerk in één geloof. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed 

 

Lezing uit Jeremia 29  

 

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van 

Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel 

heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg 

tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en 

verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en 

huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie 

moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER 

voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in 

voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van 

Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. 

Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat 

jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn 

leugens. Ik heb hen niet gezonden–spreekt de HEER. 

Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal 

ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door 

jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie 

staat vast–spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 

jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie 

zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie 

luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij 
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tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten 

vinden–spreekt de HEER –en ik zal in je lot een keer brengen. 

Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen 

waarheen ik je verbannen heb–spreekt de HEER –en je laten 

terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. 

 

en uit Lucas 11 

Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:  

“Vader, laat uw naam geheiligd worden  

en laat uw koninkrijk komen.  

Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze zonden,  

want ook wijzelf vergeven iedereen  

die ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving.”’ 

 

Zingen Lied 756”1 - 6 

 

1 

Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 

 

2 

Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 

waar liefd' en lofgezang 

verdrijven leed en dood? 

 

3 

Dat land, het ons vanouds 

vertrouwde Kanaän, 

waar God zijn stad herbouwt; 

Sion, waar zijt ge dan? 

4 

Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 

voorgoed zijn weggedaan, 

in deze wereldtijd? 

 

5 

Dat alle tyrannie 

eens zal geleden zijn? 

O sabbat Gods! En zie, 

dan zal het vrede zijn! 

 

6 

Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 

Op U staat onze hoop 

die onze Herder zijt! 

 

Overdenking 
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Orgelspel 

 

Zingen Gezang 37: 4 en 5 (LBK 1973) 

 

4 Gij zult Mij zoeken, zult Mij vinden, 

als gij van harte vraagt. 

Zie, uw ellende loopt ten einde 

en uw verlossing daagt. 

Want Ik zal voor uw vrijheid strijden 

en overal vandaan 

zal Ik u voorgaan, u geleiden 

naar huis, naar Kanaän. 

 

5 Zo heeft de Heer tot ons gesproken, 

de God van Israël; 

die in het duister zijt gedoken 

dit voorportaal der hel, 

in deze wereld moet gij wonen 

en huizen bij de tijd. 

Hier zal Ik u mijn vrede tonen 

en hier leid Ik u uit. 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Aandacht voor de collecte 
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Slotlied  Lied 425 

 

 
 

 

Zending en Zegen 

 

 


