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Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Zingen (staande): Ps. 33: 1, 8 
 
Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 

een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren 
door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare 
bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 

Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 



‘Onze hulp’ en groet 
 
 
Zingen: Opw. 542 en 493  
 
God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 

opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
--- 
 

Jezus, wat een heerlijke naam; 
Mensenzoon, Zoon van God, 
Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
al mijn schuld is weggedaan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
waarheid die mij sterk doet staan; 

Jezus, wat een heerlijke naam. 
  
Jezus, wat een heerlijke naam; 
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, 
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
liefde die mij op doet staan; 
Jezus, wat een heerlijke naam.  
Jezus, wat een heerlijke naam. 

 
 
Inleidend woord over de Doop 
 
 
Gebed 



Zingen: Gez. 333 

(Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht) 

 
O Here God, - ons liefst verlangen, 
dit kind van ons, dit liefdepand, 
wij hebben het van U ontvangen, 
wij geven 't U uit uwe hand. 
 
Als Gij het zelf niet vast blijft houden, 
nu het in onze handen is, 

dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden 
wij 't hoeden voor de duisternis? 
 
Geef dat wij niets zozeer begeren, 
als dat ons kind U kennen zal, 
die U in Christus onze Here 
geopenbaard hebt eens voor al. 
 
Geef dat het van ons leert te kijken 
naar Hem die 't licht der wereld is 
en altijd meer op Hem gaat lijken: 
een lichtglans in de duisternis, 

 
opdat het eens met ons mag wonen, 
Heer, in uw hoge, heilge stad, 
als al wie Christus' stralend-schone 
verschijning hebben liefgehad. 
 
 
Doopvragen 
 
 
Moment met kinderen 

(Kinderen t/m groep 3 van de basisschool kunnen naar voren komen) 
 
 
Zingen: Op Toonh. 395 – De Here zegent jou 
 
De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 
De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
 
 
 



Gedoopt worden 
 

 Thijn, zoon van Johan en Lidian Westerink 

 Noor, dochter van Robert en Elvira Kroneman 

 
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 de kinderen van 3 jaar en uit groep 1 van de basisschool 
naar Op Stap gaan en de kinderen uit groep 2 en 3 naar de Nevendienst. 
  
 
Schriftlezing: Num. 6: 22-27 (Herz. Statenvertaling) 
 

 
 En de HEERE sprak tot Mozes: 
 Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg:  
 Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: 
 

De HEERE zegene u 
en behoede u! 

 

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig! 

 

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u 
en geve u vrede! 

 

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen. 
 

 
 



Schriftlezing: Ps. 115: 9-15 (Herz. Statenvertaling) 
 

 
      Israël, vertrouw op de HEERE, 
 Hij is hun hulp en hun schild. 
 

 Huis van Aäron, vertrouw op de HEERE, 
 Hij is hun hulp en hun schild. 
 

 U die de HEERE vreest, vertrouw op de HEERE, 
 Hij is hun hulp en hun schild. 
 

 De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, 
 Hij zal het huis van Israël zegenen, 
 Hij zal het huis van Aäron zegenen. 
 

 Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, 
 de kleinen met de groten. 
 

 De HEERE zal u meer en meer zegenen, 
 u en uw kinderen. 
 

 U bent gezegend door de HEERE, 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

 
 
Schriftlezing: Marc. 10: 13-16 (Herz. Statenvertaling) 
 

 
       En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken,  
 maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. 
 

 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen:  
 Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet,  
 want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. 
 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een 

 kind, zal het beslist niet binnengaan. 
 

 En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen. 

 

 
 
Zingen: Opw. 599 – Nog voordat je bestond 
 
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 je komt 
 



En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein: 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, Zijn liefde blijft bestaan. 

Want niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
Refrein 2x 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
 

Preek 
 
 

Zingen: Gebed voor de werkdag (Sela) 
 
Laat al mijn werk gezegend zijn 
en geef mijn arbeid zin. 
Laat in mijn huis uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 
Geef mij vandaag de rust en kracht 
voor elke taak die op mij wacht. 
Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
breng alles wat ik doe tot bloei. 
  

Laat al mijn werk tot zegen zijn 
voor mensen om mij heen. 
Laat in mijn hart uw vrede zijn 
en werk zelf door mij heen. 
Maak mij als zout dat smaak verspreidt. 
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt, 
tot ieder woord en elke daad 
mijn Vaders liefde tastbaar maakt. 
  
Laat al mijn werk geheiligd zijn, 
een dienst tot eer van U. 
Laat mij oprecht, integer zijn; 

een spiegelbeeld van U. 
Werk door uw Geest met kracht in mij, 
tot uw karakter groeit in mij. 
Voltooi het werk dat U begon, 
tot aan de dag dat Christus komt. 



 
Dankgebed en voorbede – stil gebed – ‘Onze Vader’ 
 
 
Inzameling 
(Daarna komen de kinderen van Op Stap en Nevendienst 1 weer  
 terug in de kerkzaal) 
 
 
Zingen (staande): Gez. 44: 1, 3 
 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

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! 

 
   
  

 
 
Wilt u reageren n.a.v. deze dienst?  
Behoefte aan een gesprek? 
 
Neem gerust contact op met ons! 
 
*De scriba: Henk Stoel,  
tel. 0341-262150 of 
scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
*De wijkpredikant: ds. David 
Rodenburg, tel. 0341-258104 of 
drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
 
Fijn dat jij / u er was vanmorgen! 
 
Een goede week toegewenst.  
Ga met God… 

 

mailto:scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl
mailto:drodenburg@hervormdnunspeet.nl


 
 

 


