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Hervormde Gemeente “De Baak” 

 

Orde van dienst op Zondag 15 mei 2022 om 9.30 u in De Baak 

 

Thema: “Wat zie jij?” 

In deze dienst wordt gedoopt Sofie, dochter van Marleen en René van der Vecht. 

 

met medewerking van:  

Leonard Zwitser  ouderling van dienst 

Nely van der Horst  lector 

Dik Hartman   orgel 

ds. Henk van Veldhuizen voorganger 

     

Voor de dienst:  

-           Opw. 798 “Wij zijn het volk van God” 

- Woord bij het begin (ovd) 

- Meeleven (ovd) 

 

Dienst van binnenkomen 

-  Lied: Psalm 145: 1, 3 “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal” 

-  Stil gebed 

-  Bemoediging en groet  

-  Gebed 

-  Lied: ELB 278 “Laat de kindren tot Mij komen”  

(ondertussen wordt de dopeling binnengebracht) 

 

Dienst van het dopen 

- Onderwijzing, presentatie en doopgebed 

- Belijdenis (staande) en zingen Lied 340 b;  

- Doop en handoplegging 

- Doopkaars wordt overhandigd door een diaken 

- Verwelkoming  

- Lied: LB 348: 1, 6, 7, 8, 9 “Heer van uw kerk” 

 (daarna verlaat dopeling en  kindernevendienst de kerkzaal) 

 

Dienst van het Woord 

 -  Lezing uit de Bijbel: Rechters 15: 9 - 20  (lector) 

 -  Lied: LB 1010: 1, 2 “Geef vrede, Heer, geef vrede” 

 - Lezing uit de Bijbel: Johannes 13: 31 - 35 (lector) 

 -  Lofverheffing: “Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven” LB 339f (staande) 

 - Overdenking  
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Dienst van het antwoord 

 - Meditatief orgelspel  

 - Lied: LB 482 “Er is uit ’s werelds duistere wolken” 

 -  Dankgebed - voorbede - stil gebed - Onze Vader 

-           Collecte, U kunt geven via de GIVT app, via de bank of bij de uitgang in de 

kerk  

1e collecte voor Liliane fonds 

2e collecte voor Kerk en Eredienst 

3e collecte voor Creche en Kindernevendienst 

- Slotlied(staande): ELB 357: 1, 4 “Vreugde, vreugde, louter vreugde” 

- Zegen, beantwoord door gezongen Amen – staande 


