
  

 

 

 

 

Liturgie voor de eredienst op zondag 14 oktober 2018 om 

10.00 uur in de Opstandingskerk te Nunspeet 
 

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

LISA AARTEN 
LANA VAN DEN BROEK 

JINTE VAN DEN HARDENBERG 
JUDA JAÍM SCHREURS 

 
 
Muzikale medewerking door:  
 
Gert-Jan Marsman: orgel  

Mariëlle Visch: piano 
Lennart Oosterhaven: gitaar 
Joeri Mulder: zang 
Bertilda Northausen: zang 
 
Ouderling van dienst: Aart de Zwaan 
Voorganger: ds. David ten Voorde 
 
 
 
 

Welkom en afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 68: 7 en 4 
 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 

God gaf zijn woord, roert nu de trom, 
reidanst, gij vrouwen, roept alom, 
dit is de blijde mare: 
veldheren vluchten voor Hem uit, 
in vrouwenhanden valt de buit 
van boze legerscharen. 
Deelt gij niet mee in overvloed? 
Zilveren vleugels, gouden gloed, 

een vlucht van witte duiven, 
zij dekken als de sneeuw het veld. 
De Heer staat op, Hij is een held 
die legers doet verstuiven. 

 
Stil gebed – “Onze hulp” en groet 
 



Zingen: Op Toonhoogte 282 
 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Refrein: Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 

tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Refrein 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Refrein 
 
Zingen: Op Toonhoogte 218 
 
Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, 
hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is uw naam. 
Jezus, Jezus. 

Heerlijk is uw naam. 
 
Heilig Lam van God, heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus. 
Heilig Lam van God. 
 
Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid. 
Alle lof en eer. 
Jezus, Jezus. 

Waardig bent U, Heer. 
 
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 Koninkrijk 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 bekrachtigen 
en 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 Mij 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 worden Lisa, Lana, Jinte en Juda 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 deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en 
oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en dat zij 
daarom behoren gedoopt te zijn? 
 
Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, deze kinderen voor te 

gaan op de weg van de Here, opdat zij hun doop leren verstaan en zij zich 
verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus? 
 
Bediening van de doop 
 
Gedoopt worden:  
 
Lisa, dochter van Henri en Karin Aarten 
Lana, dochter van Jan en Miranda van den Broek 
Jinte, dochter van Jan en Krista van den Hardenberg 
Juda, zoon van Danny en Esther Schreurs 
 

Zingen (staande): Op Toonhoogte 137: 2 
 
Zegen hen waar ze in geloof voor leven. 
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen hen tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak hen tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 
zijn zij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin zij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 
Vraag aan de gemeente (staande) 
 
Gemeente van Christus, wilt u deze gezinnen 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: Kleine witte duif (Elly & Rikkert) 
 
Toen Jezus zich liet dopen 
ging de hemel open. 
De Geest kwam op de Heer, 
daalde op Hem neer, 
zoals een duif uit de hemel. 
Kleine witte duif 
uit het hemelhuis: 
Breng ons een leven van vrede. 
Kleine witte duif, 

uit het hemelhuis: 
Breng ons een leven van vrede. 
 
Voor wie op Jezus hopen 
gaat de hemel open. 
De Geest van onze Heer 
daalt dan op hen neer, 
zoals een duif uit de hemel. 
Kleine witte duif, 
uit het hemelhuis: 
Breng ons een leven van vrede. 
Kleine witte duif, 

uit het hemelhuis: 
U bent mijn leven, mijn vrede. 
 

Tijdens het naspel worden Lisa, Lana, Jinte en Juda de kerk uitgedragen en 
mogen de kinderen van groep 1 t/m 5 naar “Tijd voor jou” en de tieners naar 

“Tienertijd” gaan. 
 
Gebed 
 
Bijbellezingen:  Handelingen 21: 8-9,  

Romeinen 16: 1-2 en  

1 Timotheüs 2: 8-15 (HSV) 
 

 
8En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, 
daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van 
Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en 
bleven bij hem. 
9Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. 
 
 
1En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de 
gemeente die in Kenchreeën is, 
2opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen 
waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, 
want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. 
 
 
 



8Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van 
heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. 
9Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, 
ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met 
goud of parels of kostbare kleren, 
10maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden 
godvrezend te zijn. 
11Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle 
onderdanigheid. 
12Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat 
zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 
13Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 
14En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, 
tot overtreding gekomen. 
15Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als 
zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. 

 
 
Zingen: Psalm 139: 7 en 8 
 
Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 

mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 

Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 

in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

Preek   
 
Zingen: Op Toonhoogte 216 
 
Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 

 
Refrein 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde. 
 



Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven voor:  1. Noodhulp Sulawesi 
     2. Onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
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 al wie overwonnen, 
al wie 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 de ouders te 
feliciteren met de doop van hun kind 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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