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Doop- en 
belijdenisdienst 

De doop wordt bediend aan:  
 

YANNIEK VAN WEEGHEL 
geboren 31 augustus 2018 

 

BENTHE ELIN SCHURING 
geboren 1 september 2018 

 

CIEL BARTA JANNY RAMAKER 
geboren 15 september 2018 

 

 
Belijdenis van het geloof doen: 

 

CHRISTIAN VAN WEEGHEL & ANNEMIEKE HENDRIKSE 
 

EDWERD SCHURING & NATHALIE SCHURING-TROMP 
 

CORINA RAMAKERS-VAN DER POLLl 
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Samenzang lied 770 (opw.) 
 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. 
 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’. 
 
 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. 
 
 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’. 
 
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.     



               -2- 

 
 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.) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 733 (opw.) 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
  
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x) 

 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Bemoediging en groet  
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Samenzang lied/psalm 136, 1,2,3, en 12 (nw.ldb.) 
 Loof de Heer, want Hij is goed, 
 trouw in alles wat Hij doet. 
 Want zijn goedertierenheid 
 zal bestaan in eeuwigheid. 
 
 Geef de God der goden eer, 
 jubel voor der heren Heer. 
 Hij doet wonderen, Hij alleen 
 trouw door alle tijden heen. 
 
 Loof Hem die de hemel schiep, 
 zijn verstand is grondloos diep. 
 Hij bereidde zee en land. 
 Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
 Loof de Heer, die al wat leeft 
 dagelijks zijn spijze geeft, 
 die ons laaft en die ons voedt. 
 Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
Gebed 
 
Openbare geloofsbelijdenis 
- korte inleiding op het belijdenis doen 
  (de mensen die belijdenis doen gaan staan) 
- beantwoorden van de belijdenisvragen 
  (de mensen die belijdenis doen komen het liturgisch centrum in) 
 
- Samenzang lied 717,1 (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. 
 
- inzegening op de knielbank  
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- Samenzang lied 717,2 (opw.) 

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:  

 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. 
 
(de mensen die belijdenis deden gaan weer zitten) 
 
Bediening van de doop 
- inleidende woorden 
 
- Samenzang en binnendragen van de kinderen (mel. lied 801nw.ldb.) 

 Yanniek, jij bent hier gekomen 
 bij het water uit de bron. 
 God is goed en is genadig, 
 Hij ziet altijd naar jou om. 
 
 Benthe, mag gezegend worden 
 met het teken van Gods trouw. 
 Ga met God en wees een zegen. 
 Hij houdt heel erg veel van jou. 
 
 Ciel, de hemel komt op aarde, 
 dat is wat God heeft beloofd. 
 Laat een straaltje van die woorden, 
 nederdalen op jouw hoofd. 
 
- de doopouders gaan staan 
- beantwoorden van de doopvragen  
- de doopouders gaan zitten 
 
- Gedicht: ‘ik wens je’ (door oma Hannie van Weeghel) 

 
- de dopelingen en hun ouders komen in het liturgisch centrum 
- de kinderen uit de kerk komen naar voren: kort gesprekje 
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- de jeugdouderling vult het doopvont met water 
- de doopouders vertellen ons hoe hun kind heet 
- bediening van de doop 
 
- Samenzang (staande) ‘doopzegenlied’ (mel. 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. 

 
- vraag aan de gemeente(leden) 
- de gemeenteleden gaan zitten 
-de doopkaars en het doopgeschenk wordt overhandigd 
 
Samenzang lied 278 (ev.ld., beeldscherm) 

Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 

 bij Mij binnen lopen’. 
 
(onder dit lied schrijven de ouders de naam van hun kind in het Doopboek; 
 de kinderen vertrekken naar de nevendienst) 
 
Lezen: Openbaring 18 vers 1 t/m 4 
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Samenzang Gezang 476, 4 en 5 (liedboek 1973) 
  Mensenzoon tussen de kandelaren, 
   Wortel Davids, Morgenster, 
   blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
   roep haar van nabij en ver. 
   Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
   maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 
   schuilplaats in de wildernis, 
   huis waarin uw vrede is. 
 
  Levensvorst, U loven de geslachten, 
   en tot uw verborgen tijd 
   blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
   't einde van haar bange strijd. 
   Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
   uit die hoge heilsverwachting leven, 
   tot zij op de jongste dag, 
   met U triumferen mag. 
 
Lezen: Romeinen 8 vers 18 t/m 28 
 
Samenzang lied 675 (nw.ldb.) 
  Geest van hierboven, leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede, deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen van grote dingen, 
   als wij ontvangen al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan. Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
   als wij herboren Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
  Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
   liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
   en onze koning zijn. Halleluja! 
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Gij, onze Here, doet triomferen 
   die naar U heten en in U weten, 
   dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
Verkondiging: over weggaan en Thuiskomen 
 
Samenzang lied 553 (opw.) 

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) 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
 
De kinderen komen terug en vertellen……… heel kort 
 
Samenzang lied 913, 1 en 2 (nw.ldb. mel The rose) 

Wat de toekomst brengen moge, 
   mij geleidt des Heren hand; 
   moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
   Leer mij volgen zonder vragen; 
   Vader, wat Gij doet is goed! 
   Leer mij slechts het heden dragen 
   met een rustig, kalme moed! 
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 Heer, ik wil uw liefde loven, 
   al begrijpt mijn ziel U niet. 
   Zalig hij, die durft geloven, 
   ook wanneer het oog niet ziet. 
   Schijnen mij uw wegen duister, 
   zie, ik vraag U niet: waarom? 
   Eenmaal zie ik al uw luister, 
   als ik in uw hemel kom! 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied  913, 3 en 4 (nw.ldb. mel The rose) 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 
   zo ik mocht ik durfde niet. 
   Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
   als Gij mij de keuze liet! 
   Wil mij als een kind behandelen, 
   dat alleen de weg niet vindt: 
   neem mijn hand in uwe handen 
   en geleid mij als een kind. 
 

Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen 
   naar het onbekende land. 
 
In de hal van het Kruispunt kunt u de nieuwe leden en doopouders  
feliciteren en bemoedigen 
 
 
Vanavond is er Heerde zingt op zondag, met muzikale medewerking van 
Shine en Testify uit Wapenveld. 
Thema: Kom & zie, subthema: Abraham: ruzie in de tent 

 


