
Liturgie voor de eredienst op zondag 14 juli 2019  

om 10.00 uur in de Opstandingskerk te Nunspeet 

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

RAFF DE JONG 

TIJN DE JONG 

JISKA SALOMÉ TIMMERMAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden 
 
 
Martin Drost: orgel 

 
 
Ouderling van dienst: Gerben Ekelmans 
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: ‘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.  
 
Refrein: 
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.  
 
Refrein 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
Zingen: Opwekking 815 
 



Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer. 
 

 
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 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 Raff, Tijn en Jiska 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 spâ 
hen verlichten en versterken, 
dat zij door uw heilgenâ 
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:  
 
Raff en Tijn, zonen van Mark en Miranda de Jong, 

Jiska, dochter van Herman en Veerle Timmerman 

 
 
 
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 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: Op Toonhoogte 402 en 457 
 
Refrein: 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.  

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou. 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 

 
Refrein  
 
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. 
 
Tijdens het naspel worden Raff, Tijn en Jiska de kerk uitgedragen en mogen 
de kinderen van groep 1 t/m 5 naar “Tijd voor jou”. 
Gebed 



 
 
Bijbellezingen: Handelingen 17: 2-3 en Romeinen 6: 1-14 (HSV) 
 
 

2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie 
sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. 
3 Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest 
lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, 
Die ik – zo zei hij – u verkondig. 

 

 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, 
opdat de genade toeneemt? 
2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde 
gestorven zijn, nog daarin leven? 
3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, 
in Zijn dood gedoopt zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat 
evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid 
van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, 
gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan 

Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 
6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, 
opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij 
niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 
7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook 
met Hem zullen leven. 
9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, 
niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. 
10 Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de 
zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 
11 Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar 
levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. 
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om 
aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 
13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens 
van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, 
als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw 
leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 
14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade. 

 
 

 
 
 
 
 
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: Johannes de Heer 33 

 
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 

Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 
 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 
Dankgebed en voorbeden 

 
Inzameling van de gaven voor:  1. Diaconie wereldwijd,  Woord en Daad 
     2. Instandhouding erediensten 
     3. Onderhoud gebouwen 
 
Tijdens de inzameling wordt er het lied ‘Gebed voor mijn kinderen’  
(Remco Hakkert) ten gehore gebracht: 
 
Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen, 
graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, 
dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, 
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift. 

 
Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten, 
en laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan, 
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, 
als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. 
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, 



maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang, 
wil om uws naams wil hen in uw verbond bewaren, 
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang. 
 
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, 
maar wees Gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang, 
wil om uws naams wil hen in uw verbond bewaren, 
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang; 
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang. 
 
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, 
(scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl) 
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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