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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 471 (ev.ldb.) 

refrein:  

Weet je dat de Vader je kent? 
Weet dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent – 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand.  

 
Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 
je bent een oen; 
Ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
ik ben niks waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 
‘k Heb altijd pech, ik ga maar weg. (refr.) 
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Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 
m’n  bloes zit onder de spaghetti-mix, 
ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: 
Wat stout ben jij -  
God houdt van mij, God houdt van mij! 
refrein: 

 Ik weet dat de Vader me kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben - 

 een parel in Gods hand,  
 een parel in Gods hand. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 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. 
 
 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.  
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Bemoediging en groet 
 
 Samenzang lied/Psalm 89, 1,7 en 8 
 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
 dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
 Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
 Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
 zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
 want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
 Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, 
 Geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid. 
 Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 
 en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 
 Gij Heilige Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 
 een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven. 
 
Gebed 
 
Bediening van de doop 
 
- inleidende woorden 
 
- Samenzang ‘dooplied’ (mel. lied 801 nw.ldb.) 
  (onder het zingen van dit lied komt Noah de kerk binnen)  

 Welkom Noah, in ons midden, 
 in het huis van onze God. 
 Troost en rust is hier te vinden 
 echt geluk, jouw levenslot. 
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- beantwoorden van de doopvragen 
 
- Samenzang lied 139b (nw.ldb.) 
 Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

 refrein:  

 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen.    
 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen, elke dag. 
 
 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. (refr.) 

 
- doop 
 
- Samenzang (staande) ‘doopzegenlied’ (mel. lied 465 ev.ldb.) 

Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Je bent vandaag gedoopt: er is een nieuw begin. 
Woon hier en overal, de wereld is voor jou. 
Het water van de doop is teken van Gods trouw.  
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Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Blijf altijd dicht bij Hem, Hij geeft je leven zin. 
Kom vaak hier in Gods huis, hier kijkt Hij uit naar jou. 
En geef God later zelf, jouw eigen woord van trouw. 
 

- antwoord van de gemeente 
- overhandiging van de doopkaars door de kindernevendienst 
 
Samenzang lied 63 (opw.kids, schermlied) 
 Hou je aan de regels, anders maak je brokken. 
 Hou je aan de regels, en kijk goed uit je doppen. 
 Hou je aan de regels, anders gaat het fout. 
 Hou je aan de  regels, dat geldt voor jong en oud. 
 
 De vader van m’n vriendje heeft een hele stoere bak. 
 Met spoilers, brede bandjes, automaat en kanteldak. 
 Hij reed laatst veel te hard en heeft de bocht toen niet gezien. 
 Nu zit ‘ie met een schade van een “mielletje” of tien. 
 
 Gisteren na schooltijd ging ik even naar de stad. 
 En heb toen bij de speelgoedzaak een barbiepop gejat. 
 Ik werd helaas betrapt en kreeg meteen proces verbaal. 
 En stond toen met een rooie kop, vreselijk voor paal. 
 
 Fikkie stoken vind ik echt het mooiste wat er is. 
 Maar de laatste keer toen ging het wel een beetje mis. 
 Het leek eerst zo onschuldig met alleen die oude krant. 
 Maar nu is het schuurtje tot de grond toe afgebrand. 
 
 De bijbel is het boek van onze God die eeuwig leeft. 
 En daarin kun je lezen dat ook Hij ons regels geeft. 
 Als wij daaraan gehoorzaam zijn en doen wat Hij ons zegt. 
 Dan komen we uiteindelijk toch nog goed terecht. 
 
(onder het zingen van dit lied worden de namen van de dopeling 
 in het doopboek geschreven; de kinderen gaan naar de nevendienst) 
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Lezen: Efeziërs 1 vers 15 t/m 23 
 
Samenzang lied 360, 1,2,4 en 6 (nw.ldb.) 
 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 
 houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 
 vervul het hart dat U verbeidt, 
 met hemelse barmhartigheid. 
 
 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
 de grote Trooster in de tijd, 
 de bron waaruit het leven springt, 
 het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
 Verlicht ons duistere verstand, 
 geef dat ons hart van liefde brandt, 
 en dat ons zwakke lichaam leeft 
 vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
 Doe ons de Vader en de Zoon 
 aanschouwen in de hoge troon, 
 o Geest, van beiden uitgegaan, 
 wij bidden U gelovig aan. 
 
Verkondiging: WAAROM & DAAROM 
 
Samenzang lied 825, 5, 7 en 10 
  Ja, Hij is elk van ons nabij, 
   hoe hemelhoog verheven; 
   in Hem bestaan, bewegen wij, 
   in Hem is heel ons leven. 
   Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
   de mensen zijn van zijn geslacht, 
   voorgoed met Hem verweven.  
 
  Want Hij die zozeer anders is 
   dan al wat wij vereren, 
   verscheen in de geschiedenis,  
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 God zelf, de Heer der heren. 
   De eeuwen der onwetendheid 
   zijn om, -  het is de hoogste tijd 
   tot Hem ons te bekeren. 
 
  Hoor dan de stem van Christus, die 
    uit aller heren landen 
    u tot zich roept, - hoort Hem, voor wie 
    de dood zelfs werd te schande: 
    bekeer u, die nog spot en lacht, 
    de grote dag, de grote nacht, 
    het oordeel is ophanden. 
 
Herdenking zr. Greet IJzerman-van der Vlerk 
 
Samenzang lied 717 (opw.) 
 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij 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 binnenin 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. (refr.) 
  
 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. (refr., 2x) 
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De naam van Greet wordt ingeschreven  
en de steen neergelegd. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en schuldhulpmaatje) 
 
Samenzang lied 416 (nw.ldb.) 
 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: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 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. 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 41, 1,2 en 5 (jdh) 
 De nacht vlood heen, 't is helder dag! 
 Er is blijdschap in mijn ziel! 
 Mijn vrees is weg, Gods vreê woont daar, 
 er is vreugde in mijn ziel! 
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 refrein: 
 Er is vreugde, hemelvreugde, 
 hemelvreugde hier op aard. 
 Te weten Jezus mint ook mij, 
 is mij meer dan alles waard. 
 
 Mijn tranen droogde Jezus’ hand, 
 er is vreugde in mijn smart. 
 ‘k Ben pelgrim naar het hemels land, 
 doch met blijdschap in mijn hart! (refr.) 
 
 En is de weg soms ruw en steil, 
 toch blijft blijdschap in mijn smart, 
 want Jezus Zelf bestiert mijn weg, 
 en houdt blijdschap in mijn hart. (refr.) 

 
 
Bij de uitgang kunt u de doopouders feliciteren en bemoedigen 
 


