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We komen de kerkzaal binnen en de ouderling steekt de Paaskaars aan 
 
Woord van welkom door de dominee 
 
Gebed 
 
Lied: ‘Laat het feest zijn in de huizen’ (opw. 553) 

Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
refrein:  
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als u glorie, komen zal. 
 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in een wereld, in ons huis. (refr.) 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  (refr.2x) 
 

Bijbellezing: Johannes 16 vers 5 t/m 16 
 
Korte uitleg 
 
Lied: ‘van top tot teen’ (opw.kids 136) 
 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 
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 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. 
 refrein 

 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 er uit, 
 met alles er op en alles er aan. 
 Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan. (refr.2x) 
 
Onder dit lied worden Sophie en Liv de kerk  binnengedragen 

 
Inleiding op de doop 
* inleidende woorden 
* doopvragen 
 De dopelingen en de ouders komen bij het doopvont staan 
* uitspreken van de doopnaam (namen) 
* vullen van het doopvont door de ouderling 
* bediening van de doop 
* overhandiging doopkaars door de ouderling 
* overhandiging bijbel door de ouderling 
 
Lied: ‘ik zegen jou in Jezus’ naam’ (ev.ldb.444) 

refrein: 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam - 
Hij bewijst zijn trouw. 
Ik zegen jou in Jezus’ Naam: 
Hij blijft bij jou. 

 
Een bloem die in de schaduw groeit 
houdt zijn blaadjes dicht. 
Een bloem bloeit open in de zon, 
groeit naar het licht. (refr.) 
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Wanneer het leven tegenvalt - 
mensen doen je zeer - 
bedenk: op wie de regen valt 
groeit naar de Heer. (refr.) 

 
Inschrijving van de naam in het doopboek 
 
Hierna verlaten Sophie en Liv de kerkzaal 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Uitleg bij de gelegenheid voor de collecte (gemeente en bloemendienst) 

 
Lied: ‘God van trouw’ (dit lied wordt twee keer gezongen) 
God van trouw, U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Zegen 
 
We verlaten de kerkzaal Er Is GEEN gelegenheid tot feliciteren 
 

 
 


