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DORPSKERK WASSENAAR 

DERDE ZONDAG VAN PASEN - DOOPDIENST 

 

Klokluiden 

Romance op.50 nr.2 - Ludwig van Beethoven (1770-1827), arr. Cor de 

Jong 

VOORBEREIDING  

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel  

-allen staan- 

Gezang 280: 1, 2 en 3 
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Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

Dit huis, dat alle sporen draagt  

van wie maar mensen zijn,  

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Bemoediging en groet  

Vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg: die trouw houdt in eeuwigheid 

Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Vg: Genade zij u en vrede van 

 God, onze Vader en van 

 Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 

Gm: Amen 

-allen gaan zitten- 

Gezongen KYRIE en GLORIA   

Vg: Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld en Zijn 

naam prijzen want Zijn barmhartigheid kent geen einde. 

Laat ons bidden: 

 

Allen zingen – gezang 281: 1, 2, 3 , 4 en 9 
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Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison! 

Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit, 

de schepping zingt zijn vreugde uit: 

Amen. Halleluja! 

DE HEILIGE DOOP 

Woorden bij de doop en de doopvragen 

Vg: Je bent gedragen om verlost te worden, 

je bent gekomen om te gaan.  

Dit willen we nooit vergeten: je bent geen bezit, 

we hèbben je niet – jij hebt ons 

om je te leiden en te beschermen, 

je te bewaren voor angst; om je te zeggen, 

dat wij niet bang zijn als het buiten onweert 
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en om met je te zingen in de nacht. 

We zijn toeschouwers aan de rand van je leven. 

We mogen je gadeslaan, terwijl je speelt, 

en naar je lachen mogen we 

terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet. 

We zien je langzaam worden wat je bent. 

We houden de weg open naar je geluk, 

en we zullen trachten te verhinderen 

dat je probeert te worden iets wat je niet kunt zijn. 

Weet, dat al wat we voor je zullen doen, voorlopig is. 

Je hoeft niet te doen wat wij zelf niet konden. 

Je moet worden waarheen je zelf wijst: 

je eigen wonder. 

Doopouders komen naar voren en zien de gemeente aan 

Fragment uit deel 2 van pianoconcert nr.5 - Ludwig van Beethoven 

Laurens Jan Deodaat Mudde wordt de kerk binnen gebracht 

Ingieten van het doopwater 

Vragen aan de ouders van de dopeling 

Martijn Mudde en Elizabeth Helena Theresia Mudde-van der Boon, 

belooft u voor uw zoon een lieve vader en moeder te zijn?  

Belooft u uw zoon in te wijden in het geheimenis van het geloof en be-

looft u hem trouw te blijven en te eerbiedigen, waar hij ook zal  gaan, 

steeds indachtig dat hij  uit God geboren is?  

DE DOOPNAMEN EN BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 

ONTSTEKEN VAN DE DOOPKAARS EN DOOPWENS 

-allen gaan staan- 

Alles wordt nieuw, 20 
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Laat de mensen tot Mij komen 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, 

houd ze toch niet tegen! 

Want de poorten van mijn rijk 
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gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk 

bij Mij binnen lopen. 

De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars 

De kinderen die naar de nevendienst gaan begeleiden de dopeling naar 

de Koorruïne    

Enkele woorden ter inleiding op de Schriftlezing en overdenking 

Onder muziek bereiden wij ons voor op de lezing uit de Schriften  

DE HEILIGE SCHRIFT 

Marcus 10: 13 – 16 

13 Ze hebben kinderen tot Hem gebracht, dat Hij die zal aanraken. 

Maar de leerlingen straffen hen af. 14 Maar als Jezus dat ziet neemt Hij 

het niet en zegt tot hen: laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze 

niet; want van mensen als zij is het Koninkrijk van God, 15 voorwaar Ik 

zeg u, al wie het Koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, 

zal het niet binnengaan! 16 Hij sluit hen in zijn armen en zegent hen, 

Hij legt hun de handen op. 

Overdenking 

 

Muziek 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel 

alzo ook op aarde. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze, 

want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

Amen.  

Korte mededelingen  

-allen gaan staan- 

Gezang 90 a: 1, 2, 3 en 6 

 

De schaduw van uw troon omsloot 

uw heiligen weleer, 

bij U beveiligd is ons lot 

en zeker ons verweer. 

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 
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altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid! 

O God, die droeg ons voorgeslacht 

in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 

en eeuwig ons tehuis. 

Zegen 

Gemeente zingt: 

  
 

Gezang 708: 1 en 6 
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Mijn Schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’ aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

Festligt præludium over choralen LOVER DEN HERRE -  

Niels Wilhelm Gade (1817-1890) 

 

 

Voorganger in deze dienst is ds Deodaat van der Boon. Het orgel wordt 

bespeeld door Cor de Jong. Muzikale medewerking Raymond Honing 

In deze dienst wordt gedoopt: 

Laurens Jan Deodaat Mudde, zoon van Martijn en Elsbeth Mudde-van 

der Boon, Veritasweg 43, 6861 XN Oosterbeek.  Laurens werd geboren 

te Nijmegen op 11 November 2021 

Na afloop van deze dienst kunt u Martijn en Elsbeth gelukwensen  

voor in de kerk.  

In de zuiderzijbeuk van de kerk staan koffie, thee en limonade klaar; 

daar kunt u met elkaar kennismaken en even napraten.   
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Collectedoel 
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude Rijn, is al eeu-
wenlang een plek waar hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de 
kerken. Sinds de 17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken 
werd voor de armen. Tegenwoordig is Diaconaal Centrum De Bakkerij een mo-
dern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De Diaconie Protestantse 
gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ie-
der die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur. Daar-
naast heeft een aantal maatschappelijke organisaties hier een werk - of verga-
derplek.  De hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor 
vluchtelingen, dak - en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen en/of in 
dringende financiële problemen raken. Daarnaast ondersteunen zij ook enkele 
projecten in het buitenland. We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en 
brengen die onder de aandacht van de bestaande hulpverlening. Indien nodig 
starten zij nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organi-
saties. Helpt anderen helpen, zoals ondersteunen van kerkgemeenschappen in 
het opsporen en begeleiden van hulpvragen, ondersteunen nieuwe ideeën voor 
concrete hulpverlening en opkomende organisaties. De opbrengst wordt ver-
deeld over de diaconie en de kerk. -NL 34 RABO 0373 7321 98 tnv. Protestantse 
Gemeente Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding van collec-
te en datum. –U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via 
https://site.skgcollect.nl/97l.  
 

 
               
 

https://site.skgcollect.nl/97l
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Het kind en ik 

Ik zou een dag uit vissen,  

ik voelde mij moedeloos.  

Ik maakte tussen de lissen  

met de hand een wak in het kroos. 

  

Er steeg licht op van beneden  

uit de zwarte spiegelgrond.  

Ik zag een tuin onbetreden  

en een kind dat daar stond. 

  

Het stond aan zijn schrijftafel  

te schrijven op een lei.  

Het woord onder de griffel  

herkende ik, was van mij. 

  

Maar toen heeft het geschreven,  

zonder haast en zonder schroom,  

al wat ik van mijn leven  

nog ooit te schrijven droom. 

  

En telkens als ik even  

knikte dat ik het wist,  

liet hij het water beven  

en het werd uitgewist. 

MARTINUS NIJHOFF,  

LEES MAAR, ER STAAT NIET WAT ER STAAT, PG 141 

 


