
Liturgie voor de eredienst op zondag 9 december 2018 om 

10.00 uur in de Opstandingskerk te Nunspeet 
 

 
 

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

BRAM ELON GROBBEN 
 

NORAH GERRIE JANTINE VAN ’T HOF 
 

JENTE TIMMER 
 
 
 
 
 
 

 
Muzikale medewerking door:  
 
Ashwin van Cappellen: gitaar 
Mirthe van Cappellen: zang 
Martin Drost: orgel  
Sanne Mulder: zang 
 
 
Ouderling van dienst: Aart de Zwaan 
Voorganger: ds. David ten Voorde 
 

 
 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 105: 1 en 3 
 
Looft God den HEER, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den HEER, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 



Stil gebed 
 
 
“Onze hulp” en groet 
 
 
Zingen: Opwekking 575 
 
Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  

dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
  
Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid. 
  

En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
  
Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan! 
  
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  

ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
  
Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
 
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  

in die verwachting houd ik stand. 
 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 
 
 



Zingen: Gezang 138: 3 en 4 (LvdK) 
 
Het licht van de Vader, licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Zingen: Opwekking 529 
 

   Want U alleen bent waardig, (3x) 
   o Koning. 
 
   Wij prijzen U voor eeuwig, (3x) 
   o Koning. 

 
 
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 in 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 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 worden Bram, Norah en Jente 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:  Bram, zoon van Jan-Jaap en Irene Grobben 

Norah, dochter van Alex en Mariska van ‘t Hof 

Jente, dochter van Matthijs en Jantje Timmer 

 



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: Opwekking voor kids 233 
 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
't is meer dan een gevoel. 
 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 

 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja. ) 

Halleluja, halleluja. ) 2x 
  

Tijdens het naspel worden Bram, Norah en Jente 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: Lukas 1:39-49 en 1 Korinthe 14: 26-40 (HSV) 
 
Maria bij Elizabet 

39In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een 
stad van Juda, 
40en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 
41En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje 
opsprong in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 
42en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en 

gezegend is de vrucht van je buik. 
43En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij 
toe komt? 
44Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het 
kindje van vreugde op in mijn buik. 
45En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere 
gezegd is, zal volbracht worden. 
 
De lofzang van Maria 
46En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 
47en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 
48omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want 

zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 
49want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn 
Naam. 

 
Orde in gemeente en eredienst 
26Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen 
een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij 
heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot 
opbouw. 
27En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of 
hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het 

uitleggen. 
28Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar 
laat hij tot zichzelf spreken en tot God. 
29En laten twee of drie profeten spreken, en laten de 
anderen het beoordelen. 
30En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat dan de 
eerste zwijgen. 
31Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en 
allen bemoedigd worden. 
32En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. 
33Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle 
gemeenten van de heiligen. 
34Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet 
toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet 
zegt. 
35En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man 
vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te 
spreken. 



36Of is het Woord van God van ú uitgegaan? Of heeft het alleen ú bereikt? 
37Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan 
erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn. 
38Maar als iemand onwetend wil zijn, laat hij onwetend zijn. 
39Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het 
spreken in andere talen niet. 
40Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. 

 
 
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 280 
 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 
Refrein: Wij verhogen U, Heer Jezus; 

elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
niemand is als U, nee, niemand is als U. 

 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 
Refrein 
 
Nee, niemand is als U. 2x 



Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven voor:  1. Plaatselijk Jeugdwerk 
     2. Onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Zingen: Glorieklokken 52: 1 en 4 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond’re stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem 

 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 
 

Refrein 
 
 
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, 
(scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.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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