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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  Adagio in b kl.t., KV 540 – 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  Allemande - François Couperin 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan – 

 

Groet en bemoediging,  

v:  De Heer met u allen! 

g:  ZIJN VREDE MET U!  

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 

 

Drempelgebed 

v: Trouwe God, U bent ons een toevlucht  

g: VAN GENERATIE OP GENERATIE 

v: U gaat met ons mensen mee, door onze geschiedenis 

g: NEEM ONS MEE OP WEG NAAR UW TOEKOMST 

v: wij bidden U: herstel ons hart,  

richt ons op U en op uw Koninkrijk. 

g: ZET ONS OPNIEUW OP HET SPOOR VAN JEZUS MESSIAS 

v: en wijs ons en de kinderen in ons midden wegen ten leven 

G: AMEN. 

 

Aanvangslied  287: 1, 2, 3 en 5 

 

- wij gaan zitten - 

 

Gebed om ontferming afgesloten met gezongen Kyrie 301k 

 

Glorialied    704 

 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 
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Dienst van het Woord 
 

Inleiding 
 

Eerste lezing  Ruth 1:19-2:14; 3:7-11 en 4:13-17 
 

Lied  ‘Mag ik dan bij jou?’  
 

Tweede lezing  1 Johannes 3: 11, 16-18  
 

Lied  791: 3 en 4 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatieve muziek Praeludium in d kl.t. BWV 539,1 - J.S. Bach 
 

 

Bediening van de doop 
 

De kinderen komen samen met de dopelingen en het doopwater de 

kerkzaal in terwijl wij zingen: 
 

Lied  Laat de kind’ren tot mij komen 
 

Presentatie 

Is het jullie verlangen dat jullie zoon gedoopt wordt? 

Met welke namen zal hij gekend zijn bij God en de mensen? 
 

Lied  ‘Meer dan een wonder’ van Kinga Ban  

 (gezongen door Margreet) 
 

Inleiding 
 

Geloofsbelijdenis afwending en toewending 
 

- wij gaan staan –  
 

Wij geloven in God, de Levende. 

Licht was het eerste dat Hij schiep, 

het licht van een nieuwe dag, 

het licht in onze ogen. 

Uit zijn liefde zijn wij geboren, 

nooit zal Hij ons vergeten. 

WIJ GELOVEN IN GOD, DE LEVENDE. 
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Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer. 

Want in hem is God nabij gekomen, 

als een mens van liefde 

die naar ons zoekt en vraagt. 

Toen hij zichzelf aan ons gaf 

tot op het laatst, 

werd hij gekruisigd door mensenhanden. 

Maar Gods liefde kan niet sterven. 

Hij is verrezen, onweerstaanbaar, 

als het licht van een nieuwe dag, 

licht in onze ogen. 

WIJ GELOVEN IN CHRISTUS, ONZE HEER. 

 

Wij geloven in de Heilige Geest, 

die ons bezieling geeft en troost. 

Zij veroordeelt kwaad en zonde, 

zodat we ruimte vinden 

voor vergeving en vrede. 

Het vuur van de Geest 

maakt ons tot een gemeente 

met warmte en daadkracht 

en tot een licht voor de wereld. 

WIJ GELOVEN IN DE HEILIGE GEEST. 

 

Wij geloven in God, de Levende. 

Licht was het eerste dat Hij schiep; 

uit zijn liefde zijn wij geboren. 

ONDER ZIJN HOEDE ZULLEN WIJ LEVEN 

TOT IN DE EEUWEN DER EEUWEN, AMEN. 

 

- de gemeente gaat weer zitten -  

 

Doopgebed 
 

Afgesloten met gezongen gebed om de Geest: 

Lied 681 Veni sancte Spiritus (1x Latijn, 1x Nederlands) 
 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 

Kom tot ons, o heil’ge Geest, in ons ontsteekt U ‘t vuur van uw liefde. 

Kom tot ons, o heil’ge Geest, kom tot ons, o heil’ge Geest. 
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Bediening van de doop  

 
Zegenbede 

God van alle leven, wij bidden voor Bram en Sem 

Zegen hun oren 

dat zij goede dingen horen en uw stem verstaan 

zegen hun ogen 

dat zij uw licht zullen zien, en zien wie in nood is 

zegen hun mond, dat zij leren lachen en zingen en goede woorden 

spreken 

zegen hun handen, dat zij uw gaven delen 

zegen hun voeten dat zij de weg van uw vrede gaan 

Doe hen zo aan den lijve ervaren dat alles goed is wat u hebt 

gemaakt. 

 
Lied  ‘Ik wens jou’ van Trinity (gezongen door Marcel) 

 
Belofte en aanvaarding door de ouders 

 
Verwelkoming door de gemeente: 

V: Wilt u als gemeente, als familie, vrienden en kennissen, 

de doop van Bram en Sem aanvaarden en eerbiedigen 

en Daniëlle en Michaël, Marcel en Margreet waar mogelijk en nodig  

terzijde staan in geloof en gebed, in vriendschap en trouw, 

wanneer zij hun kinderen proberen groot te brengen 

in de geest van het evangelie? 

G: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE. 

WELKOM KINDEREN VAN GOD, IN DE GEMEENSCHAP VAN 

CHRISTUS, WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN 

 
Aanbieden Prentenbijbel, doopkaart en doopkaars door ouderling en 

diaken 

 
Zingen  Lied 348: 9 
 

 

 

 

 



 6 

Gaven en gebeden 
 

Korte toelichting op de collecte door de diaken 

 

Voorbede 

 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:      

 

Adem van God, vernieuw ons bestaan.           Lied 368g           

  

Stil gebed  

 

Onze Vader      (vertaling NBV 21) 
 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  675 ‘Geest van hierboven’ 

 

Zegen 

v: … 

allen:  Amen Lied 429 c  
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Postludium Sonate in C, L. 104, K. 159 - Domenico Scarlatti 

 

 

 

 

 

 

 

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en 

koffie/thee/limonade te drinken. 

 

Bij de uitgang vindt u de collectebussen en de zendingsbus. 

 

 

 

 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken: 

 

voorganger  ds. Rian Veldman 

ouderling  Bea de Kogel 

diaken   Maureen van den Brink 

organist   Theo Goedhart 

zangers  Margreet Osinga en Marcel Woudsma 

musici  Chris van der Oord, Bert Osinga  

lector Heleen van Diggele 

koster Frits van der Mark 

camera en beamer  Ellen Kralt, Chris van der Oord  

ontvangstcommissie Inge de Ruiter, Marleen van Waveren 

crèche       Paola Rus  

 

 
 


