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Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 

 
Zingen (staande): Ps. 99: 1, 3 
 
God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 
 

Niet op bruut geweld 
hebt G'uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt: 
Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid 
heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven 
aan uw volk gegeven. 
 
‘Onze hulp’ en groet 
 



Zingen: Opwekking 599 
 
Nog voordat je bestond 
Kende Hij je naam 
Hij zag je elk moment 
En telde elke traan 
Omdat Hij van je hield 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
Hij wacht alleen nog  
maar totdat jij komt. 
 

En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ook deed 
Verander daar iets aan 
Omdat Hij van je houd 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar  
wanner jij komt. 
 
Kom tot de Vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 

Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 

Gaf Hij z'n eigen zoon 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn  
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt. 

 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 

 



Inleidend woord op de Doop 
 
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. 
 
Gebed 

 
 



Zingen: Ps. 25: 4, 5, 6 (oude berijming) 
(Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht) 
 
's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des Heeren. 
Wie Hem needrig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

 

Loutre goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des Heeren paan 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan, 
Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaan vergeven! 
Ik heb tegen U, o Heer', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

Wie heeft lust den Heer' te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
Leren, hoe hij wandlen moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Doopvragen 
 

Moment met kinderen 
(Kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool kunnen naar voren komen) 
 
Zingen: Een parel in Gods hand (Op Toonh. 457)  
 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
 

Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 

Gedoopt worden 
  

 Mirte, dochter van Rick en Anne Bredewold 
 Sara, dochter van Corné van den Hardenberg en Grazyna Wach 

 
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: Ex. 15: 19-27 (Herziene Statenvertaling) 

 

 
Want het paard van de farao, met zijn strijdwagen en zijn ruiters, 
waren in de zee gekomen, en de HEERE had het water van de zee 
over hen terug doen vloeien. Maar de Israëlieten gingen op het 
droge, midden in de zee. Mirjam, de profetes, de zuster van 
Aäron, nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen 
gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans. 

Toen zong Mirjam hun ten antwoord: 
 
                        Zing voor de HEERE, 
  want Hij is hoogverheven! 
  Het paard en zijn ruiter 
  heeft Hij in de zee geworpen. 
 
Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij 
vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de 
woestijn en vonden geen water.  
 

Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara 
niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam 
Mara. Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten 
wij nu drinken?! Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem 
een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water 
zoet.  
 
Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, 
en daar heeft Hij het op de proef gesteld. Hij zei: Als u aandachtig 
luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is 
in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn 
verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de 

ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik 
ben de HEERE, uw Heelmeester. 
 
Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en 
zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het 
water. 
 

 



Zingen: Ps. 78: 5, 6 
 
Toen onze vaadren in Egypte waren, 
toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren. 
Hij bracht hen veilig met een hand van liefde 
dwars door de zee, toen Hij het water kliefde 
en rechts en links tot staan bracht als een muur. 
Hij ging hen voor in wolkkolom en vuur. 
 
In woestenijen, die het hart verschroeien, 
liet Hij uit rotsen lafenis voortvloeien. 

Rivieren welden op als zegeningen, 
Hij deed uit stenen levenswater springen. 
Maar aan de bron van zijn verbond gedrenkt, 
heeft Israël de trouw van God gekrenkt. 
 
Preek – Als het leven tegenvalt… 
 
Zingen: Op Toonhoogte 148  
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 

maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
-Refrein- 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 
 
Dankgebed en voorbede – stil gebed – lofprijzing 
 
 
 



Inzameling 
(Daarna komen de kinderen van kindernevendienst 1 weer terug in de 
kerkzaal) 
 
Zingen (staande): Gez. 293: 1, 2 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 
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! 
 

 

 

Reageren n.a.v. deze dienst?  
Behoefte aan een gesprek? 
 
Neem gerust contact op met ons! 
 
*De scriba:  
Henk Stoel  
tel. 0341-262150 
scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
*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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