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Welkom en mededelingen 

 
Moment van stilte 
 
Zingen (staande): Ps. 122: 1 (oude ber.) 
 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: ,,Zie wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij.'' 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

Jeruzalem is wel gebouwd,  
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,  
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
‘Onze hulp’ en groet 
 
Zingen: Doop (Sela) 
 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  

Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 



 
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

  
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 

Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Inleidend woord op de Doop 
 
Gebed 
 
Zingen: Gez. 334: 1, 4 
(Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht) 
 
Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U, 

wil uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kindren tot Mij komen. 

Herder, neem uw schaapje aan. 
Hoofd, maak het een van uw leden. 
Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 

Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 
Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 
dat er eens veel vruchten groeien. 



 
Doopvragen 
 

Moment met kinderen 
(Kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool kunnen naar voren komen) 
 
Zingen: Op Toonhoogte 377 (Een wijs man bouwde zijn huis op een rots) 
 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. (3x) 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x) 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x) 

En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. (3x) 
En het huis stortte in met een plof. 
 
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. (3x) 
En de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en 't gebed stijgt op. (3x) 
Bouw je levenshuis op Hem. 
 
Gedoopt worden: 
 

 Maury, dochter van Helmig en Talitha van den Berg 

 Tigo, zoon van Henry en Gerjanne van Olst 
 Jort, zoon van Martijn en Jantine van de Kolk 
 Maud, dochter van Martin en Mariska Roozeboom 

 
Zingen (staande): Ps. 100: 2 
 
Roept uit met blijdschap: “God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.” 
 

Vraag aan gemeente (staande) 
Wilt u deze kinderen in uw midden opnemen 
om met hen de weg van Jezus Christus te leren gaan? 
 
Zingen (staande): Ps. 100: 4 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Gebed 

(Daarna worden de dopelingen weggebracht. Aansluitend kunnen 
kinderen naar kindernevendienst 1 gaan – dat is voor kinderen van groep 
1 t/m 3 van de basisschool.) 



 
Schriftlezing: 1 Thess. 5: 1-11 
 

 
Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u 
niet nodig dat men u schrijft. Want  
u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in 
de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan 
zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een 
zwangerevrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 
 
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou 

overvallen. 
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag.  
Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 
 
Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam 
en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken 
zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter 
zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op 
de zaligheid als helm. 
 
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die 

voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, 
samen met Hem zouden leven. 
 
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens 
al doet. 
 

 
Zingen: Ps. 25: 2, 3 
 
HERE, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 

zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
HEER, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

Preek – Wees wakker 



 
Zingen: Ik zal er zijn (Sela) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Dankgebed en voorbede – stil gebed – ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling 
(Daarna komen de kinderen van kindernevendienst 1 weer terug in de kerkzaal) 

 
Zingen (staande): Opw. 436 
 
Onze Vader in de Hemel, heilig is Uw naam  
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen   
Laat Uw wil worden gedaan    
In de hemel, zo ook hier op aard’    
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en   
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid   
 

Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 



 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en   

de heerlijkheid, tot in eeuwigheid   
 
En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en   
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid  
 
Amen, amen 
 
 

Zegen 
 
Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders de hand te drukken en 
Gods zegen toe te wensen. Ook staan koffie en thee voor u klaar – of 
limonade voor de kinderen. Welkom! 
 
 

 
Wilt u reageren n.a.v. deze dienst?  
Behoefte aan een gesprek? 

Neem gerust contact op met ons! 
 
 
De wijkpredikant:  
ds. David Rodenburg, tel. 0341-258104  
drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
 
 
 
Fijn dat jij / u er was vanmorgen! 
Een goede week toegewenst. Ga met God… 
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