
Zondagsbrief  doopdienst 
11 juli 2021  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Ezra Overbeek 
Organist: Joshua Prins van Maasdam 
Piano en zang: Bertus Buijs en Nienke Kortenoeven 

 

In deze dienst wordt Feline (Alisa Jasmijn) Hulsbos gedoopt. 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Zingen psalm 25:1,2,6,8 (De Nieuwe Psalmberijming) 
1.  
HEER, ik wil mijn hart verheffen: 
ik vertrouw op U, mijn God. 
Laat de vijand mij niet treffen 
met zijn dodelijke spot. 
Wie volhardend op U hoopt 
eindigt niet met lege handen; 
wie op kromme paden loopt 
staat straks openlijk te schande. 
 
2. 
 HEER, leer mij uw waarheid kennen 
en uw onderwijs verstaan. 
Laat mij aan uw wegen wennen, 
help mij in uw spoor te gaan – 
God, U bent het die mij redt. 
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed: 
altijd blijf ik U verwachten. 
 
  



6.  
Wat een wonder mag dit heten: 
God laat ieder die Hem dient 
zijn verbondsgeheimen weten. 
Hij beschouwt hem als een vriend. 
Op de HEER richt ik mijn blik; 
door zijn trouw laat ik mij leiden. 
Als ik vastraak in een strik, 
zal Hij mij opnieuw bevrijden. 
 
8.  
Laat oprechtheid mij bewaren; 
geef mij leven in uw licht. 
Ondanks dreigende gevaren 
is mijn hoop op U gericht. 
HEER op wie mijn hart vertrouwt, 
God in wie ik ben geborgen, 
maak het volk waarvan U houdt 
vrij van lijden en van zorgen. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Doop 
Binnendragen – orgelspel (mel. Gezang 334) 
 
Inleiding op de doop 
Zingen Opwekking 599 (kom tot de vader) 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
  



En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
(Refrein 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
Doopvragen 
Voorstellen door ouders 
 
  



Doop 
Zegen 
 
Zingen Kinderopwekking 185 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht 
over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 
Vraag aan de gemeente 
Overhandiging doopkaart 
Overhandigen doopkaars en kinderbijbel 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Zingen gezang 293 
1    
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! 
 
2    
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! 
 



3    
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 behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4    
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Lezing 1 Samuel 25:1-8 | korte vertelling | 1 Samuel 25:23-35 
Verkonding “Een vrouw met een helder verstand” 
 
Zingen opwekking 733 
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 1: 
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. 
 
  



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. 
 
Gebeden 
Lied Gezang 326 
1    
Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2    
God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and're stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 
3    
De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie 't woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
't houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 



4    
Maar wie op 't woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in 't woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 
 
5    
O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 
Zegen 


