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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Dhr Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij 
Organist: Joshua Prins van Maasdam 
Muziekgroep olv Bertus Buijs 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Opwekking 70 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zee‰n en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, 
verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, 
ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Bemoediging, groet en gebed 
 



Doop 
Binnendragen – orgelspel (mel. Gezang 334) 
 
Inleiding op de doop 
 
Doop, Sela 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Doopvragen 
Voorstellen door ouders 
Doop 
Zegen 



Zegen voor de kinderen (Sela) 
God geeft leven, kwetsbaar leven 
naar Zijn beeld gevormd. 
Hij bedacht jou en Hij heeft je 
toevertrouwd aan ons. 
 
Hier in Gods gemeente 
leggen wij op jou Zijn naam, 
geven wij je terug aan Hem, 
die jou heeft doen bestaan. 
 
In het volste Godsvertrouwen 
zegenen wij jou. 
Hij zal met je meegaan 
alle dagen; Hij is trouw. 
 
Aansteken doopkaars 
 
Overhandiging doopkaart 
 
Opwekking kids 135 je bent bijzonder (nichtjes) 
Refrein: 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent heel speciaal, weet je dat? 
O, ja? Ja, ja! 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent een hele grote schat. 
O, ja? Ja, ja! 
 
Soms denk je: Ach, wat stel ik voor, 
(wat stel ik voor), 
ben ik niet een hele grote domoor, 
een banaan die niemand ziet staan, 
(ziet staan), 
maar nee, dat is niet waar, 
luister maar. 
 



Gebed 
 
Gezang 477 
1    
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! 
2    
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! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
Lezing Kolossenzen 3:5-17 



 
Overdenking: Kleren maken de man 
 
Kinderopwekking 3 
Refrein: 
Neem je kroon en zet hem op, 
trek je nieuwe kleren aan, 
want je bent een kind, zegt God, 
in mijn koninkrijk voortaan. 
Neem je kroon en zet hem op, 
trek je nieuwe kleren aan, 
want je bent een kind, zegt God, 
in mijn koninkrijk voortaan. 
 
Als je in Mij wilt geloven, 
als je Mij je Vader noemt, 
dan zal Ik jouw leven maken 
zoals Ik het heb bedoeld. 
 
(Refrein) 
Ik wil samen met jou wonen 
in mijn hemels koninkrijk. 
Wil je mij jouw liefde tonen, 
daarmee maak je Mij zo blij! 
 
(Refrein) 
 
Gebeden 
Collecte 
 
Evangelische Liedbundel 270 
1.  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven,  
uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven,  



daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
2.  
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden  
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede,  
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden  
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar. 
 
Zegen 


