
 

    
Zet de letters in het huis en raad het woord 
Van links boven naar rechts onder van 8 naar 4 
 
 

           Meeschrijfblad Doopdienst 
           Mijn naam ………………………………………… 
          Datum 17-10-2021 

De dominee die preekt heet ……………………………… 

 



 
 

 
Dit gebeurt er allemaal in deze dienst: 

           Welkom en afkondigingen 
           En vul zelf de liedjes in 
O  Zingen:------  
O  Stil bidden………Wat bidt jij? 

de dominee zegt het votum  
en groet ons namens de Here God 

O  Zingen:----------- 
O  Ondewijzing over de doop 
O        Psalm ---------- bij binnendragen kinderen  
O          Bidden, 
            Geloofsbelijdenis,Doopgeloften 
            Zingen ---------                

Bediening van de Doop 
Gelofte van de gemeente 
Zingen Psalm ------ staande 
Overhandigen doopkaars door kindernevendienst 

O          Dankgebed en opening van Woord  
Gedoopte kinderen verlaten de kerk  

O          Schriftlezing:Zacharia 1:7-17  
O   Preek  
O  Zingen:------- 
O  Collecte ------------------ 
O  Danken en bidden  
O  Zingen: ------ 
O  Zegen 
O  Collecte  --------- 

         Wat zijn de voornamen van de  dopelingen 
                ----------------   --------------- 

 

               

 Schriftlezing: Zacharia 1: 7-17 (NBV)  

! Visioenen 
7 
Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, de maand sebat, 
in het tweede regeringsjaar van Darius, richtte de HEER zich tot 
de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. Dit 
is zijn relaas. 
8Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een voskleurig 
paard. Hij stond tussen de mirtenstruiken aan de oever van het 
diepe water, en iets verderop stonden nog meer paarden: 
roodvossen, goudvossen en schimmels.9‘Wat betekent dat, mijn 
heer?’ vroeg ik, en de engel die met mij sprak antwoordde: ‘Ik zal 
je laten zien wat dit betekent.’ 10De man die tussen de 
mirtenstruiken stond zei: ‘Dit zijn de ruiters die de HEER heeft 
gestuurd om de aarde te doorkruisen.’ 11De ruiters zeiden tegen 
de engel van de HEER, die tussen de mirtenstruiken stond: ‘Wij 
hebben de hele aarde doorkruist. Overal is het vredig en stil.’ 12 

Toen riep de engel van de HEER uit: ‘HEER van de hemelse 
machten, hoe lang zal het nog duren voor u erbarmen toont met 
Jeruzalem en de steden van Juda, waarop u nu al zeventig jaar 
verbolgen bent?’13Daarop antwoordde de HEER de engel die met 
mij sprak met troostende en bemoedigende woorden, 14 
en de engel droeg mij op te verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van 
de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor 
Jeruzalem en Sion, 15en ziedend van woede ben ik op de 
zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers al weer laten 
varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt. 16 
Daarom – zegt de HEER – keer ik vol erbarmen terug naar 
Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt 
deHEER van de hemelse machten – en met het meetlint in de 
hand zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van 
de stad.’ 17Verder moest ik verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van 
de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien 
van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal 
hij Jeruzalem uitverkiezen.’ 


