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Intrede 

 
Muziek bij binnenkomst  Christ unser herr zum Jordan kam BuxWV 180 –  

Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling   Gigue in g - Georg Friedrich Händel (1685-1759)  

 

    

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

 

Groet en bemoediging 

v. De Heer zal bij u zijn. 

g.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v. Om leven te bewaren, 

g. ONS LEVEN EN NIEUW LEVEN 

v. mensen en kinderen en heel uw schepping 

g. AAN ONS TOEVERTROUWD. 

 

Kyrie; gebed om ontferming 

 

Glorialied     305  

 

 

De heilige schrift  
 
Gebed van de zondag 

Lezing      Matteüs 28, 16-20   

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied     968: 2, 5 

 

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 

 

Bediening van de doop 

 

Presentatie van de dopeling 

 

Gedicht door Daniëlle   Jouw Liedje - Rogier Wagenaar/Sander Geboers 
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Doopgebed 

v. God, die uw volk geboren liet worden 

Uit water en duisternis, 

Open ook uw toekomst voor Meike Ilse Spek. 

a. ADEM UW GEEST IN HAAR 

v. U, die als een licht voor ons uit 

Ons nieuwe wegen wijst 

Die ons als een woord van liefde aanvuurt, 

Word ook het pad waarlangs Meike Ilse kan gaan. 

g. ADEM UW GEEST IN HAAR 

v. Die onze naam noemt en aan uw hart bewaart, 

Ken ook Meike op al haar wegen, 

Zodat zij zichzelf leert kennen als geboren, gekend  

en geroepen om te leven, 

g. ADEM UW GEEST IN HAAR 

v. Zegen haar ogen, dat zij haar weg vindt in uw licht 

g. ADEM UW GEEST IN HAAR 

v. zegen haar oren, dat zij zich geroepen weet door uw stem 

g. ADEM UW GEEST IN HAAR 

v. Zegen haar mond 

Dat zij spreken en zingen zal van grote dingen! 

g. ADEM UW GEEST IN HAAR 

v. Zegen haar handen, dat zij delen kan van 

Wat U haar schenkt. 

v. zegen haar voeten, dat zij vreugde brengt 

En van uw vrede hoog opgeeft! 

g. ADEM UW GEEST IN HAAR 

 

Geloofsbelijdenis 

 

… Daarom is de vraag aan ons als gemeente: 

 

vg Wilt u Meike Spek welkom heten als kind van God en belooft u om samen met haar en 

haar ouders te zoeken naar de weg die God met zijn mensen wil gaan? 

 

gemeente  Dat willen wij en beloven wij. 

 

vg    Laten we dan samen ons geloof belijden: 

 

Wij gaan staan en zeggen: 

 

vg    IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God, 

   God over de goden, 

   Schepper van hemel en aarde, 

   die ons de aarde heeft toevertrouwd; 

   Vader van zijn volk onderweg, 

   Moeder van alle levenden. 

 

allen  DAT GELOOF IK. 

 

vg    Zijn vrederijk is nabij gekomen 

       in Jezus van Nazareth, de Gezalfde. 

   Hij roept ons hem te volgen. 

 

allen  DAT GELOOF IK. 
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vg    De Geest is het die levend maakt, 

   die ons leidt in de waarheid 

   ons lokt met het visioen 

   van een wereld waar het menselijk toegaat, 

       die mét ons gaat naar de toekomst. 

 

allen  DAT GELOOF IK. 

 

Doopvragen 

 

Bediening van de doop 

De kinderen mogen bij het doopvont staan. 

 

Na de doop Beloften bij de doop 

   Aanbieden van de doopkaars en een boek 

 

Lied   Samen voor altijd - Marco Borsato      Solozang, piano 

 

Dooppaneel en doopkaars 

  

 

  

Dienst van gaven en gebeden 

 
Toelichting op de collecte 

 

Voorbeden afgewisseld met gezongen acclamatie  

 

 
 
 

 

Stil gebed 

 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

AMEN 
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Zending en zegen 
 
Slotlied    Liefde doet ons mensen leven (melodie Lied 769) 

 

Liefde doet ons mensen leven, 

geeft ons grond om te bestaan. 

Liefde moeten mensen geven 

Als zij door het leven gaan. 

Meike jij mag liefde leven 

als de grond van je bestaan. 

 

Hoop houdt onze wereld open 

naar een nieuwe horizon, 

geeft ons oog voor Gods belofte 

die zijn werk aan ons begon. 

Meike jij mag voortaan hopen 

Putten uit de levensbron. 

 

Woord van recht en woord van vrede 

maakt ons mensen reisgenoot. 

God reist immers met ons mede, 

Sterkt en steunt ons, geeft ons troost. 

Laten wij dan samen reizen 

mens met mens en feestgenoot. 

 

Zegen    

 

Postludium  Allegro e presto uit Toccata BWV 916 - Joh. Seb. Bach (1685-1750)     
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