
Liturgie voor de eredienst op zondag 9 mei 2021 

om 10.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Nunspeet 

 
 

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

BRAM (BRAM HENDRIK) LANKMAN 

HANNAH (HANNAH LIZ) SELLES 

TWAN (TABE ARNOLDUS LODEWIJK) VAN WELIJ 

 
 
Ouderling van dienst: Gert Mulder 
Voorganger: ds. David ten Voorde 
 
Muzikale medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden 
 
 
 
 
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. 
 
 
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: Ik zal er zijn (Sela) 
(ondertussen worden Bram, Hannah en Twan opgehaald) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 
 
 
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 Rick en Priscilla Lankman 

Hannah, dochter van Luis en Susan Selles 

Twan, zoon van Wim en Noor van Welij 



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 voor Kids 136 
 

God heeft jou gemaakt van top tot teen. 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een, 
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder, 
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder. 
 

Hij heeft je gevormd in je moeders buik, 
en na negen maanden kwam jij eruit, 
met alles er op en alles er aan. 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan. 
 

God heeft mij gemaakt van top tot teen. 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een, 

want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder, 
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder. 
 

Hij heeft mij gevormd in m’n moeders buik, 
en na negen maanden kwam ik eruit, 
met alles er op en alles er aan. 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan. 
 

God heeft jou gemaakt van top tot teen! 
 
 
Zingen: Op Toonhoogte 466  
 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. 
zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer. 
 

Kneed mij, Here God, ook als het soms wel eens pijn doet. 
Kneed mij, Here God, U weet precies hoe ik zijn moet. 
 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer. 
 



Kneed mij, Here God, ‘k wil mij opnieuw aan U geven. 
Kneed mij, Here God, U maakt iets moois van mijn leven. 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo ben ik in uw handen, o Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo maakt U mij een vat tot uw eer. (2x) 
 
 
Gebed 
 
 
Bijbellezingen:  

          Richteren 4: 1-9, 14-17 (HSV) 
 

1 Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in 
de ogen van de HEERE. 
2 Daarom leverde de HEERE hen over in de hand van Jabin, koning van 
Kanaän, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu 
woonde in Haroseth-Haggojim. 
3 Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, want hij had negenhonderd ijzeren 
strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, twintig 
jaar lang. 
4 En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die 
gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. 
5 Zij woonde onder de palmboom van Debora, tussen Rama en Bethel, in het 
bergland van Efraïm, en de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar 
toe. 
6 Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam, uit Kedes-Naftali, 
roepen en zei tegen hem: Heeft de HEERE, de God van Israël, niet geboden: 
Ga, trek op naar de berg Tabor en neem tienduizend man met u mee, van de 
nakomelingen van Naftali en van de nakomelingen van Zebulon? 
7 Dan zal Ik bij de beek Kison Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u 
toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en Ik zal hem in uw 
hand geven. 
8 Toen zei Barak tegen haar: Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als 
u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. 
9 En zij zei: Ik zal wel met u meegaan. Maar er zal op de weg die u gaat voor 
u geen eer te behalen zijn, want de HEERE zal Sisera overleveren in de hand 
van een vrouw. Toen stond Debora op en ging met Barak naar Kedes. 
 

14 En Debora zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag waarop 

de HEERE Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de HEERE niet uitgetrokken 
voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met tienduizend man 
achter zich. 
15 En de HEERE bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door 
de scherpte van het zwaard in verwarring vóór Barak, zodat Sisera 
van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. 
16 Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroseth-Haggojim. En heel 
het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard; zelfs niet één 
bleef er over. 
17 En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van Heber, de 
Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis 
van Heber, de Keniet. 
 

 



Richteren 5 : 5: 1, 3-4, 7, 12   
 

1 Toen zong Debora met Barak, de zoon van Abinoam, op die dag: 
 

3 Luister, koningen, hoor mij aan, vorsten! 
Ik wil, ja, ik wil voor de HEERE zingen. 
Ik wil psalmen zingen voor de HEERE, 
de God van Israël. 

4 HEERE, toen U uittrok uit Seïr, 
toen U voortschreed uit het veld van Edom, 
beefde de aarde, ook droop de hemel, 
ook dropen de wolken van water. 
 

7 De dorpen lagen verlaten 
in Israël, ze lagen verlaten, 
totdat ik, Debora, opstond, 
tot ik opstond, 
een moeder in Israël. 
 

12 Ontwaak, ontwaak, Debora! 
Ontwaak, ontwaak en spreek een lied! 

Sta op, Barak, 
en neem uw gevangenen gevangen, zoon van Abinoam! 
 

 
     2 Timotheüs 1: 1-5  

 

1 Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de 
belofte van het leven dat in Christus Jezus is, 
2 aan Timotheüs, mijn geliefde zoon: genade, barmhartigheid en vrede zij u van 
God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. 
3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten,  
terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. 
4 Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met 
blijdschap vervuld te worden. 
5 Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond 
heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd 
dat het ook in u woont. 
 

 
 
Preek   
 
Zingen: Opwekking 789 
 
U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 



Refrein 
 
Bridge: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op Uw genade, 
want ik ben in Uw nabijheid. 
 
Refrein 
 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
 
Collecten 
 
U kunt uw gift overmaken via de volgende link:  
hervormdnunspeet.nl/algemeen/online-uw-gift-overmaken of 
via de QR-code:  
 
Vandaag bestemd voor:  

1. Pastoraal diaconaal centrum “De Herberg” 
2. Instandhouding erediensten 
3. Kosten pastoraat 

 
 
Zingen: Liedboek Lied 416: 1, 2 en 4 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 

Heenzending en zegen 
 
 
 
 

Wilt u over deze dienst napraten en/of zou u  
persoonlijke voorbede willen ontvangen? 

 
Er zijn hiervoor enkele gemeenteleden beschikbaar. 

 
 
 
 



 
 

Bram Lankman 
 
 
 
Door het dopen willen we Gods zegen 
vragen over Bram. Wij geloven dat God 
zich door het dopen voor altijd aan 
Bram verbindt en voor hem wil zorgen. 
Wij vertrouwen erop dat God ons als 
ouders wil helpen met de opvoeding van 
Bram en het doorgeven van het geloof.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hannah Selles 
 
 
We laten onze Hannah Liz dopen als 
bevestiging van ons geloof dat we met  
haar mogen delen de rest van ons leven.  
Door haar te dopen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest mag 
ze weten dat ze geliefd is door haar 
Hemelse Vader. Ze maakt deel uit van 
Zijn Koninkrijk en ze mag Zijn 
zegeningen ontvangen waar in de wereld 
ze ook zal zijn. 
 

 
 

 
 

 
 
Twan van Welij 
 
 

Je bent voor ons een 
Godsgeschenk, 
zo kostbaar en zo klein. 
We weten dat, waar jij ook gaat, 
Zijn hand op jou zal zijn. 
 
 
 
 


