
Liturgie voor de eredienst op zondag 22 april 2018  

om 10.00 uur in de Opstandingskerk te Nunspeet 

     

 
In deze dienst wordt het sacrament van de doop bediend aan:  
  

LAUREN ELIZABETH KOLKMAN 
 

 
 
Muzikale medewerking door:  

 

Klaas de Bruin: percussie 

Theun van Dijk: zang 

Martin Drost: orgel 

Michel Drost: piano 

 

Ouderling van dienst: Eric Marchand 

Voorganger: ds. David ten Voorde 

 
 
 
 
 
 
 

Welkom en afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 89: 1 en 7 

 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
Stil gebed – “Onze hulp” en groet 

 
 
 



Zingen: Opwekking 770 
 
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. 

 
Refrein: ‘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’. 

 
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. 
 
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. 
 
Refrein 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Zingen: ‘Hoopvolle toekomst’ 
 
We stonden aan de kant, maar U liet ons niet staan. 
In uw liefde bent U ons niet voorbijgegaan. 

U vroeg ons met U mee en riep ons naam voor naam. 
In uw liefde durfde U de toekomst met ons aan. 
 
Refrein:   
Alle eer aan God die ons zijn vertrouwen geeft. 
Hij is het die ons een hoopvolle toekomst geeft. 
Prijs God, prijs God! 
 
Uw plan met ons staat vast, U twijfelt geen moment. 
In uw liefde koestert U de plannen die U hebt. 
We kunnen soms zo druk en ongeduldig zijn. 
In uw liefde geeft U ons alles op zijn tijd. 

 
U loopt niet weg, U doet geen kwaad,  
God die niemand achterlaat. 
U gaat voor en U voorziet,  
Vader God U twijfelt niet. 
 



Gebed 
 
Lezing van het doopformulier 
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de 
aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen 
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze 
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in 
zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij 
opnieuw geboren worden uit water en Geest. 

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en 
zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en 
erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. 
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de 
afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en 
begraven. 
Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. 
Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest 
dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen. 
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, 
te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te 
twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in 

eeuwigheid. 
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu 
nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. 
Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je 
nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal 
jouw God zijn en die van je nakomelingen’. 
Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het 
geloof en hen bij de Here te brengen. 
Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het 
koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als 
een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij 

nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 
 
Zingen: Gezang 245: 1, 2 en 3 (HB ’38) 
(ondertussen wordt Lauren binnengebracht) 
 
God en Vader, neem dit kroost 
vriend'lijk aan uit d' ouderarmen. 
Gij, o bron van heil en troost, 
toon de kind'ren uw erbarmen! 
Mogen z' al hun levensdagen 
't zegel van uw kind'ren dragen! 
 

Heiland, Gij wilt door uw bloed 
ook hen reinigen van zonden! 
Stort hun zegen in 't gemoed, 
door de doop aan U verbonden! 
Leer hen bidden, leer hen strijden, 
U geheel hun leven wijden. 

Heil'ge Geest, wil vroeg en spa 
hen verlichten en versterken, 
dat zij door uw heilgena 
vruchtbaar zijn in goede werken! 
Doe z' als Christus' echte leden 
delen in zijn zaligheden. 



Doopvragen aan de ouders 
 
Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in 
Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is 
samengevat, het enige fundament van onze redding is? 
 
Belijdt u dat dit kind, hoewel zij met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in 
Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods verbond en dat zij daarom behoort 
gedoopt te zijn? 
 
Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, dit kind voor te gaan 

op de weg van de Here, opdat zij haar doop leert verstaan en zich verbonden 
zal weten aan de gemeente van Christus? 
 
Bediening van de doop 
 
Gedoopt wordt:  
 
Lauren, dochter van Diederick en Inge Kolkman 
 
Zingen (staande): Psalm 134:3 (oude berijming) 
 
Dat 's Heeren zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 
 
Vraag aan de gemeente (staande) 
Gemeente van Christus, wilt u dit gezin dragen in uw gebeden, opnemen in 
uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het 
volgen van Jezus Christus? 
 
Wat is daarop uw antwoord?    Antwoord: ‘Ja’ 
 

Zingen: Op Toonhoogte 396 
 
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou en mij. 
 
't Is net zo diep, diep, diep, als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus' liefde voor jou. 
 

Tijdens het naspel wordt Lauren de kerk uitgedragen en mogen de kinderen 
van groep 1 t/m 5 naar “Tijd voor jou”. 
 
Gebed 
 
 



Bijbellezingen: Markus 1: 4-11 en Mattheüs 28: 18-20 (HSV) 
 

4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering 
tot vergeving van zonden. 5 En heel het Judese land en de inwoners van 
Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de 
rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. 6 En Johannes was gekleed 
in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen 
en wilde honing. 7 En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, 
bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los 
te maken. 8 Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de 
Heilige Geest. 9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, 

in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. 10 En meteen toen 
Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een 
duif op Zich neerdalen.11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 
 
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. 
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen. 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

 

Zingen: Psalm 42: 3 en 5 (oude berijming) 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss’len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 

Maar de Heer' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

Preek   
 

Zingen: Op Toonhoogte 257 
 
Refrein: Geprezen zij de Here.    ) 

       Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. ) 2x 
 
Want het geknakte riet verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur. 
Refrein 

 
Want een verbroken hart veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid. 
Refrein 



Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven voor: 1. Diaconie algemeen 
             2. Instandhouding erediensten 
 
Luisterlied tijdens de collecten: “Meer dan een wonder” (Kinga Ban)  

 
Zingen: Gezang 303: 2 en 5 (LvdK) 

 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 

één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 

Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 

alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

Heenzending en zegen 
 
 
 

Na afloop van de dienst is er voor in de kerk gelegenheid om Diederick en 
Inge te feliciteren met de doop van Lauren en in de hal staat koffie, thee en  

limonade voor u/jou klaar. 
 

Wilt u over deze dienst napraten en/of 
 zou u persoonlijke voorbede willen ontvangen? 

Er zijn hiervoor enkele gemeenteleden beschikbaar achter in de kerk. 
 
 
 
 
 

 

 
In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange 

tijd weer in onze kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt. 
Dit is een kerkdienst onder verantwoordelijkheid van 

wijkkerkenraad Opstandingskerk. 
 

Contactpersonen: 
scriba: Martin Drost, 0341-251479, (martindrost@hotmail.com) 

predikant: ds. David ten Voorde, 0341-751501, 
(dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl) 

 
Voor vragen en informatie kunt u bij hen of bij 

één van de andere kerkenraadsleden terecht. Zie 
ook de website: www.hervormdnunspeet.nl. 
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