
 

K e r k b r i e f 
 

  
 

Kinderkerk met viering van de Doop 
3 oktober 2021 

 

 
 
 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok 
Orgel/ vleugel Ingeborg van Dokkum-Prins  

Ouderling van dienst Géke Veldwachter  

Diaken van dienst Trea Esmeijer 

Lector  Jesse Wijnstok 
Geluid Be Meijer 
Camera Freek Beltman 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster  Tonnie Roeterdink 

 

 



  

ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 

Muziek Liebster Jesu, wir sind hier - J.G. Walther (1684-1748) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Openingslied ‘Hoor de klokken luiden blij’ 

 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering  
o: Hier zijn wij, allemaal verschillende mensen, jong en minder jong. 
 Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn!  
 God, kom hier in onze kring,  
 waar wij zingen, vertellen, spelen en dopen.  
a:  opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  



  

     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
   
Zingen lied 218 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ 
 
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede.           
(We gaan zitten) 
 
Bijna dierendag!  
 
Luisterlied ‘Mensenkind´ (Trinity) 
Ik kan brullen als een leeuw  
en slapen als en os. 
Ik lijk wel op een nijlpaard als ik geeuw. 
Ook al heb ik domme acties,  
ik ben slim net als een vos. 
Als ik schreeuw net als een meeuw,  
dan gooi ik alle trossen los. 
 
Ik kan poepen als een koe  
en ben net een olifant  
als ik raus, dwars door de kamer van je boem – bam – klets! 
Vol van dierenmoed stap ik op de grootste dingen af,  
want ik ben een mensenkind, hoe kick is dat! 
 
Ik ben wondermooi gemaakt  
en ik kan een hele hoop.  
Ik heb iets van alle dieren die bestaan.  
Oh, ik groei en ga tekeer  
en al spelend word ik groot,  
door te lachen, gieren, brullen  
en veel meer. Zoveel meer …  
 



  

Ben zo bokkig als een bok,  
zo ijverig als een mier  
en ik ren net als een paard vol in galop.  
Als ik verstop  
lig ik zo stil als een dikke dooie pier,  
maar kijk maar uit,  
want ik ben sterker dan een stier! 
 
Ik ben wondermooi gemaakt  
en ik kan een hele hoop.  
Ik heb iets van alle dieren die bestaan.  
Oh, ik groei en ga tekeer  
en al spelend word ik groot,  
door te lachen, gieren, brullen  
en veel meer.  
 
Als ik groot ben  
wil ik mensendingen doen  
en lekker koken. 
Autorijden, zoenen, fikkie stoken.  
Maar met spelen stop ik nooit,  
want da’s gezond en dan blijf je jong. 
 
Ik kan zo mak zijn als een lam, zo zacht als een konijn. 
Zo trots als een pauw, als ik iets kan.  
Als een vlinder wil ik vliegen, 
hemelhoog en vogelvrij.  
Het is zo fijn een mensenkind te zijn.  
 
Als ik groot ben  
wil ik mensendingen doen  
en lekker koken. 
Autorijden, zoenen, fikkie stoken.  
Maar met spelen stop ik nooit,  
want da’s gezond en dan blijf je jong. (4x) 
 



  

We bouwen de ark en de kinderen gaan daarin zitten, terwijl we 
lied 163b: 1 en 2 zingen ‘Noach, de ark en de dieren’  
 
Vertelling over drie vogels en de regenboog  
 
Zingen lied 891 ‘De kracht van uw liefde’ 
 
DOOP VAN Tristan Huberto Roeleveld 
 
Binnenbrengen van doopwater 
 
Zingen lied 868; 2 ‘Lof zij de Heer’ 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde jouw leven;  
heeft jou in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven. 
Hij die jou leidt,  
zodat jouw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord jou gegeven. 
 
Belofte van Michiel en Annelies 
 
Belofte van de gemeente 
 
Aansteken doopkaars 
 
Luisterlied ‘Vlammetje’ (Trinity)  
Het brandt en het schijnt,  
het vlamt en verspreidt. 
Gods liefde en trouw  
blijft altijd bij mij en bij jou. 
Er brandt een klein vlammetje in mijn hart. (2x) 
Het maakt alles licht en het houdt me warm. (2x) 
En weet je: er is niets dat het doven kan. (2x) 
 
Blaas maar: ff fff ff fff. 
Blaas maar: ff fff ff. 
 
Het brandt en het schijnt,  



  

het vlamt en verspreidt  
Gods liefde en trouw  
voor mij en voor jou. 
 
Het brandt en het schijnt,  
het vlamt en verspreidt. 
Gods liefde en trouw  
blijft altijd bij mij en bij jou. 
 
God is er en Hij gaat altijd met me mee, (2x) 
ook al is het pikkedonker om mij heen. (2x) 
Door dat vlammetje ben ik nooit meer alleen. (2x) 
 
Blaas maar … 
 
Het brandt en het schijnt,  
het vlamt en verspreidt  
Gods liefde en trouw  
voor mij en voor jou. 
 
Het brandt en het schijnt,  
het vlamt en verspreidt. 
Gods liefde en trouw  
blijft altijd bij mij en bij jou. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- PKN; Kerk en Israel  

 
Dankgebeden en voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij we zeggen (LB 367k) 
v: Hoor ons bidden, God, en luister 
a: wees nabij in licht en duister 
 



  

Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied  ‘Met elkaar’ (De wereld is een toverbal 386) 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje.  
 
Zeg niet: sorry, m’n agenda is vandaag helaas te vol; 
nee, vandaag heb ik geen tijd 
voor een gesprek of voor wat lol. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 

 
Zeg niet: kijk eens op de klok zeg,  
of naar mij hoe of ik gaap;  
nee, het kan niet want dan krijg ik –  
stel je voor – te weinig slaap. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 
 
Zeg: kóm binnen, je bent welkom;  
ga toch zitten en vertel 
en zeg niet: een ander keertje, 
of dat zien we morgen wel. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 

 



  

 
Vier het leven zonder dralen,  
laat de smoesjes dus maar thuis. 
Als je écht geen tijd hebt: jammer! 
Maar hou verder open huis. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
want een mens wordt o zo gauw een automaatje. 
Vier het leven, vier het leven, vier het leven met elkaar, 
doe een dansje, zing een liedje, maak een praatje. 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Muziek Preludium F-Dur (BWV 556) - J.S. Bach (1685-1750) 

-------------------------------- 

  

 

 

 

 

 


