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In deze dienst zal Ties Kamstra gedoopt worden.  
Hij is de zoon van Jeroen en Willemijn. 

 
Voor de dienst 
Opwekking 784 
Wij zijn gekomen om U te aanbidden, Jezus 
De woorden van ons hart gaan uit naar U 
Wij proclameren U als Overwinnaar 
Houden vast aan de beloften van Uw Woord 
 
Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer 
Elke hand strekt zich uit naar de hemel, tot Uw eer 
U heeft de hoogste plaats want U hebt alle macht 
Laat alles in dit huis zijn tot Uw eer 
 
Halleluja, U bent Koning 
Halleluja, Majesteit 
Halleluja, dankzij U ben ik bevrijd 
 
Welkom 
Zingen gezang 480:1,4 
1    
Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen 
komen 
om tussen werk'lijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 

4    
Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rust'loos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 

 



Bemoediging en Groet 
 
Doop 
Binnendragen – orgelspel (NLB Gezang 778) 
Inleiding op de doop 
Zingen NLB 704 (Dank, dank nu allen God) 
1    
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

2    
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

3    
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk.

 
 
Doopvragen 
Voorstellen door ouders 
Doop 
Zegen 
Zingen Zegen voor de kinderen van 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. 
 



Vraag aan de gemeente 
Overhandiging doopkaart 
Overhandigen doopkaars en kinderbijbel 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing Genesis 3:1-13 
 
Verkonding “Geroepen om een kind van God te zijn” 
Zingen opwekking 598 
Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden Uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar Uw plan. 
 

U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 

U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
Gebeden 
Collecten (dia met QR code) 
 
Zingen Opwekking 601 
1 
Deel door ons uw liefde uit 
aan wie honger heeft en pijn. 
Laat ons waar verdeeldheid is 
uw vredestichters zijn. 
Ons verlangen is alleen, 
Heer, maak ons hart bereid, 
dat door heel ons leven heen 
uw liefde wordt verspreid. 

2 
Deel door mij uw liefde uit, 
aan een medemens die lijdt. 
Leer mij meer vervuld te zijn 
met uw bewogenheid. 
Mijn verlangen is alleen, 
Heer, maak mijn hart bereid, 
dat door heel mijn leven heen 
uw liefde wordt verspreid. 



Openbaar uw koninkrijk 
aan wie zoekt, aan arm en rijk. 
Giet een stroom van liefde uit, 
dat in ons en door ons, o Jezus, 
uw liefde wordt verspreid.(2x) 
 
Zegen afgesloten ELB 270 (Ga nu heen in vrede) 
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. 
 
Orgelspel 
 

Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Statiegeldactie 
Binnenkort is het weer mogelijk om jouw statiegeld bij de Albert Heijn aan 
het Praamplein te doneren. Dit geld komt ten goede aan de restauratie van 
de historische kerkvloer in de Dorpskerk. We hopen dat jij je lege 
flessen/kratten nog even wilt bewaren totdat de actie gehouden wordt, in 
maart 2022. Bij voorbaat hartelijk dank! 


