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Orgelspel 
 
Samenzang lied 210 (jdh) 
 Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 
 kom nu tot Hem, die redding u biedt, 
 die ook voor u de hemel verliet, 
 hoor naar Zijn roepstem kom! 
 refrein: 

 Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon, 
 van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon; 
 als zij vergaad’ren rondom de troon, 
 daar waar de eng’len staan. 
 
 “Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem; 
 spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
 o, luister naar die lief’lijke stem: 
 toef langer niet, maar kom! (refr.) 
 
 Wil toch bedenken: Hij is nabij; 
 volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
 Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: 
 “Komt tot Mij, zondaars, komt!” (refr.) 
 
Samenzang lied 931 (jdh) 
 Hemelse Vader, wij brengen U de eer, 
 buigen ons samen voor Uwen troon terneer. 
 U bent de Koning, U zij de eer, de kracht. 
 Kom in uw glorie, Heer, met Uwe liefd' en macht. 
 
 Vul heel de aarde met macht en majesteit, 
 verdrijf het duister door Uw aanwezigheid. 
 Uw wil geschiedde, ja vestig hier Uw troon; 
 vestig, o Vader, Uw rijk door uwe Zoon. 
 
 Zing halleluja, Hij komt in heerlijkheid! 
 Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid 
 wij zijn de kind'ren van d' opgestane Heer. 
 U bent de Koning en wij zingen U ter eer. 
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 Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht. 
 Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht. 
 Jezus zal heersen ook nu in onze tijd. 
 Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Overhandigen bijbel 
 
Samenzang lied/Psalm 122, 1 (nw.ldb.) 
 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
 toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
 om naar des Heren huis te gaan! 
 Kom ga met ons en doe als wij!’ 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in, 
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
 Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
 wel saamgevoegd en welgebouwd, 
 o schone stede, die wij groeten. 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied/Psalm 122, 3 (nw.ldb.) 

 Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
 dat die u mint bevredigd zij, 
 dat vrede in uw wallen zij, 
 gezegend zij uw muur en poort! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 om u met vrede te ontmoeten! 
 Om al mijn broeders binnen u, 
 om ’s Heren tempel wil ik u, 
 o stad van God, met vrede groeten. 
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Gebed 
 
De doop 
* inleidende woorden 
 
* Samenzang lied 347, 1 en 3 (nw.ldb.) 
 Here Jezus, wij zijn nu 
 in het heiligdom verschenen, 
 met ons kind gaan wij tot U, 
 wil uw zegen ons verlenen, 
 waar de roepstem wordt vernomen: 
 laat de kinderen tot Mij komen. 
 
 Al het onze is U gewijd, 
 ’t liefste wat Ge ons toevertrouwde 
 wordt als offer u bereid. 
 Gij alleen kunt het behouden. 
 Schrijf de naam door ons gegeven 
 in het levensboek ten leven. 
 
(onder het zingen van dit lied wordt de dopeling de kerk   
  binnengedragen) 
 
* doopvragen 
* de doopouders komen in het liturgisch centrum staan 
* uitspreken van de naam (namen) 
* vullen van het doopvont 
* bediening van de doop 
* overhandiging van de doopkaars 
* overhandiging bijbel aan de doopouders 
 
* Samenzang lied 280 (ev.ldb., schermlied) 

Kind, wij dragen je op handen 
naar het water van de bron. 
Want jouw leven mag niet stranden 
niet vergaan in het waarom. 
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 refrein: 

Door het water, vroeg of later 
kom je dicht bij het geheim. 

 In de hoge hemel staat er 
 dat je kind van ’t licht mag zijn. 
 

Als jouw naam wordt uitgesproken 
over duister water heen, 
is jouw eenzaamheid doorbroken, 
ben je hier niet meer alleen. (refr.)           
       
Water, water, laat het stromen, 
teken en herinnering, 
van een eeuwig heimwee dromen, 
van een altijd nieuw begin. (refr.) 
 
Opgenomen en verbonden 
met de Naam die vrede is, 
gaat jouw leven niet ten onder 
en het wordt niet uitgewist. (refr.) 

 
* inschrijven in het doopboek 
 
(onder het zingen van dit lied verlaat Jelle de kerkzaal) 
 
Bijbellezing: Genesis 11 vers 1 t/m 9 
       Lucas 9 vers 23 t/m 25  
 
Samenzang Gezang 466, 1 en 3 (ldb.1973) 

 Als God, mijn God, maar voor mij is, 
   wie is er dan mij tegen? 
   Dan werken druk en droefenis 
   mij nochtans tot een zegen; 
   dan waakt alom een englenwacht, 
   dan zie ik sterren in de nacht 
   en bloemen op mijn wegen.  
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  Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
   ik wens mij niets daarneven. 
   Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
   is mij in Hem gegeven: 
   mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
   het enig rustpunt van mijn hart, 
   mijn eeuwig licht en leven. 
 
Verkondiging: WAT IS MIJN DOEL? 
 
Samenzang lied 905, 1,3 en 4 (nw.ldb.) 
 Wie zich door God alleen laat leiden, 
 enkel van Hem zijn heil verwacht, 
 weet Hem nabij, ook in de tijden 
 die dreigend zwart zijn als de nacht. 
 Want wie op God alleen vertrouwt, 
 heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 

 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
 en leef uw leven opgewekt. 
 Laat Gods genade u genoeg zijn, 
 die voor u uit zijn sporen trekt. 
 Hij is het zelf die ons voorziet; 
 wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 
 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
 doe wat uw hand vindt om te doen. 
 Weet dat de hemel zelf u zegent, 
 u brengt naar weiden fris en groen. 
 Wie zich op God alleen verlaat, 
 weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 

Herdenking br. Tiemen Kiesebrink (1930-2022) 

 
Samenzang lied 770 (opw. schermlied) 

 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’. 



               -7- 

 
 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. 
 refrein: 
 ‘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. (refr.)  

 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Dank en voorbede 
 
Toelichting en mededeling over de collecte (gemeente en jeugdwerk) 

 
Samenzang lied 418, 2,3 en 4 (nw.ldb.) 
 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
 zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
 Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
 horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 
 
 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
 dat wij die als zaad dragen door de landen, 
 zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
 totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
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 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen machtuit elkander drijven. 
 Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Zegen 
 
Samenzang lied 167, 1,4 en 5 (ev.ldb.) 

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 
 
Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer, 
want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer! 
Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd; 
mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd. 
 
Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 

 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


