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Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Lied (staande): Ps. 105: 1, 5 (oude ber.) 
 
Looft, looft, verheugd den Heer' der Heren; 
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierije daan 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 

Van Zijne wondren dag aan dag. 
 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
‘Onze hulp’ en groet 
 
Lied: Opw. 488 

 
Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. 



Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 
 

Refrein 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde. 
 
 
Inleidend woord over de Doop 
 
Gebed 
 
Lied: Op Toonh. 203 – Meer dan rijkdom 
(Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht) 

 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 

In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
Doopvragen 
 
Lied met de kinderen: Op Toonh. 514 – Ik ben veilig in Jezus’ armen  
 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 

Er is nergens een plek, waar ik zo veilig ben  
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet 
Is het soms net alsof niemand me ziet 
Net of er niemand meer is die me mist 
Dan mag ik weten dat Jezus er is.  



Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek, waar ik zo veilig ben  
Als ik andere soms word gepest 
Zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem. 
 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 

Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek, waar ik zo veilig ben  
Jij bent veilig in Jezus armen 
Veilig ben jij bij hem 
Jij bent veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar jij zo veilig bent.. 
 
Gedoopt worden 
 

• Liva, dochter van Christiaan en Bertine Holstege 
• David, zoon van Gerard en Berdina Hop 

• Hazel, dochter van Ronald en Gerlinde van de Kolk 
 

Lied: 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? 
 
Lied: 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.  

  
 
 
 
 



Schriftlezing: Luc. 1: 5-23 (NBV21) 
 
 
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias 
heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, 
stamde af van Aäron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden 
een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de 
Heer.  
 

Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, 
en beiden waren al op leeftijd. 

 
Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te 
vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd 
Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van 
de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl 
het offer werd gebracht.  
 
Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van 
het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel 
en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees 
niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord:  
 

je vrouw Elisabet zal je een zoon baren,  
en je moet hem Johannes noemen.  

Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen,  
en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 

 
Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. 

Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van 
zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun 
God, terugbrengen. Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht 
van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars 
rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk 
gereedmaken.’ 

 
Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben 
immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel 
antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben 
uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen 
geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in 
vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag 
waarop dit alles gaat gebeuren.’ 
 
De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen 
zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten 
kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom 
een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon 
hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.  
 

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. 
 

 



Lied: Gez. 125: 1, 3 (Liedboek 1973) – O kom, o kom, Immanuël 
 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 

verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
   
Preek 
 
Orgelspel 
 
Inleiding op de gebeden door de ouderling van dienst 
 
Dankgebed en voorbede – stil gebed – ‘Onze Vader’ 

 
Collectes 
 
Lied (staande): Weerklank 121: 1, 2, 4 – God in ons midden 
 
Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds, Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen. 
 
Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af;  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. Refrein  
 
Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Refrein (2x) 

 
Ik rust in U alleen.  
 
Zegen 



 

 
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… 
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