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Epifanie – Doop van de Heer 
9 januari 2022 – 10.00 uur 

online – vanuit de dorpskerk Bathmen 
 
 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorgangers Ds. Gert Wijnstok 
Ouderling van dienst Géke Veldwachter 

Diaken van dienst Tonny Oplaat 

Lector  Toos Nikkels 
Camera André Olden 
Geluid Tonny in ‘t Hof 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster  Tonnie Roeterdink 

 
 
 



  

ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Luisterkijkmuziek: ‘Morgenstimmung’ (Edvard Grieg) 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
Openingslied 23c om thuis mee te zingen (cd) ‘Mijn God, mijn 
herder, zorgt voor mij’ 
 
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 besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
 en U mogen liefhebben en dienen 
 met al onze krachten. 
 Amen      
 
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 
 
Luisterkijklied ‘Kyrie Eleison’ (Herman van Veen) 
  
Lied 117d om thuis mee te zingen (cd) ‘Laudate omnes gentes’  
 
RONDOM HET WOORD 
 
Doop van de Heer 



  

Lied 221 voor het lezen uit de Bijbel ‘Zo vriendelijk en veilig als het 
licht’ (Lejony, Petrus in het land) 
 
Evangelielezing Lucas 3: 15-16, 21-22 
 
Luisterlied 358 (cd) ‘Water, water van de doop’  
 
Woorden, beelden en lied bij het WOORD, met 
 

- Filmpje ‘Als baby’s gedoopt in de kerk van Okkenbroek’ 
- Foto Nieuwjaars duik   
- Foto opkomende zon  
- Foto duif    
- Luisterkijklied ‘Iedereen is van de wereld’ (The Passion 

2011 Gouda) 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Hospice de Winde 

Hospice de Winde geeft mensen een plek waar zij tot hun naderend 
einde kunnen verblijven, omringd door vele vrijwilligers en 
beroepskrachten. Dag en nacht staan mensen klaar voor deze 
patiënten en hun familie om een menswaardig sterven mogelijk te 
maken als dat om welke reden dan ook thuis niet mogelijk is. Het 
gaat vooral om de vrijwilligers die onze steun verdienen. Het is een 
bijzonder soort werk waar lang niet iedereen geschikt voor is en wat 
in anonimiteit gedaan wordt. En dat ondersteunen wij van harte! 
 
Gedachtenis overleden gemeenteleden 
 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 



  

Kijkluisterlied ‘Onze Vader verborgen’ (t: Huub Oosterhuis, m: Tom 
Löwenthal) 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Slotlied 416: 1, 2 en 4 om thuis mee te zingen ‘Ga met God en Hij zal 
met je zijn’ 
 
Zegen  
 
 
 
 

__________________________ 
 
 
 

MEDEDELING 
 
Muziekkring Bathmen 
Het concert op 16 januari van het Arcato Jeugd Ensemble gaat niet 
door. 
 

 
 
 
 
 
Wij wensen u/ jullie een goede zondag! 
 


