
Liturgie voor de eredienst op zondag 19 januari 2020  

om 10.00 uur in de Opstandingskerk te Nunspeet 

 
 
 

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

 
ANJA SARAÏ (SIFRA) VAN DIJK 

NICKY GIJS JOHN VERHOEK 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ouderling van dienst: Gert Mulder 

Voorganger: ds. David ten Voorde 

Martin Drost: orgel 

 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden 
 
 
 
 

 
Welkom en afkondigingen 
 
 
Zingen: Psalm 68:10 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
 
Stil gebed – “Onze hulp” en groet 
 



Zingen: Opwekking 832 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 

 
Refrein:  Voor eeuwig is uw heerschappij. 
  Uw troon staat onwankelbaar. 
  Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. 
  Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 

De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 
 
Refrein 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Refrein 

 
 
Zingen: Op Toonhoogte 282: 2  
 
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 
 
 
 



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’. 
Dit betuigt ook Petrus, met deze woorden: Want voor u is de belofte en 

voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze 
God, ertoe roepen zal.  
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 Sifra en Nicky 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:  

Sifra, dochter van Theun en Annet van Dijk, 

Nicky, zoon van Johan en Simone Verhoek 

 
 
Zingen (staande): Psalm 134:3 
 

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: Opwekking 807: 1, 2 en 3 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein 
 
 
Tijdens het naspel worden Sifra en Nicky de kerk uitgedragen en mogen de 

kinderen van groep 1 t/m 5 naar “Tijd voor jou”. 

 
 
Gebed 

 
 
 



Bijbellezingen: Jozua 1: 1-11 en Mattheüs 3: 1-6 (HSV) 
 

 

1 Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat 
de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: 
2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan 
over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, 
ga geven. 
3 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, 
overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb. 
4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier 
de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar 
de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. 
5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. 
Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet 
loslaten en u niet verlaten. 
6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun 

vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. 
7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen 
overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. 
Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult 
handelen overal waar u gaat. 
8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet 
het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen 
overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u 
uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. 
9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en 
wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u 
heen gaat. 
10 Toen gebood Jozua de beambten van het volk: 
11 Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u 
klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier, de Jordaan, 
oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen 
dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen. 
 

 
 

 

1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn 
van Judea, 
2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen 
hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van 
de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 
4 Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om 
zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. 
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan 
naar hem uit, 
6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden 
beleden. 
 



Zingen: Psalm 150: 1 en 2 
 
Looft God, looft zijn Naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 

Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 
 

 
Preek   
 
 

Zingen: Op Toonhoogte 204 
 
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 

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

Dankgebed en voorbeden 
 
 

Inzameling van de gaven voor:    

1.Plaatselijk evangelisatiewerk    2. Instandhouding erediensten 

 

Tijdens de inzameling luisteren we naar het lied ‘Doop’ (Sela) 



  Zingen: Opwekking 733: 2 en 3 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein:  Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Refrein 
 
Verheerlijk Zijn heilige naam. (2x)  
 
 
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 kinderen 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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