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Orde van dienst zondag 29 mei 2022 
                                            Voorganger: ds. W.J. van Schaik 
    Organist: Edwin Droogendijk 
    Aanvang: 10:00 uur 
 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 
Samuel James Kevelam 
Lode Marinus De Boo 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Intochtslied: Psalm 100: 1, 2 en 4 
 
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard’ alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

2. Roept uit met blijdschap: “God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.” 

 
4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lezen: Psalm: 34 12-15 
 
   [12] Kom, kinderen, luister naar mij, 
  ik leer je ontzag voor de HEER. 
   [13] Hebben jullie het leven lief, 
  wil je goede jaren genieten? 
     
   [14] Behoed dan je tong voor het kwaad, 
  je lippen voor woorden van bedrog. 
   [15] Mijd het kwade, doe wat goed is, 
  streef naar vrede, jaag die na. 
 
Zingen: Psalm 34: 7   
 
7. Wie God roept hoort Hij aan 
en Hij verlost wie is benard. 
Hij zal gebrokenen van hart 
in gunst terzijde staan. 
Wie ’s Heren wet betracht 
vindt in de wereld droefenis, 
maar God, die zijn verlosser is, 
blijft op zijn heil bedacht. 
 
Lezing van het doopformulier 
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Doopgebed 
 
Terwijl Samuel en Lode worden binnengedragen zingen we: 
Doop (Sela) 
 
1. 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. 

2. 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. 
 
3. 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. 

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. 

 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
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. 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

 
Alle kinderen mogen naar voren komen 
 
Beantwoording van de doopvragen 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Verwelkoming (iedereen gaat staan): 
U allen, die vandaag getuige bent van de doop van deze kinderen, 
wilt u hen dragen in uw gebed, 
opnemen in uw midden 
en naar uw vermogen 
helpen groeien in geloof 
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? 
 
Antwoord: Ja. 
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Zingen (staande): psalm 121: 4 (OB) 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
Cadeau en lied van de kinderen van de kindernevendienst. 
Hierna mogen de kinderen naar de nevendienst. 
 
Dankzegging en gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing: 1 Johannes 4: 7-16 
 
      [7] Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. 
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.  [8] Wie niet liefheeft kent God niet, want God is 
liefde.  [9] En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld 
gezonden, opdat we door hem zouden leven.  [10] Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God 
hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te 
brengen voor onze zonden. 
     [11] Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben.  [12] Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en 
is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.  [13] Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten 
we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.  [14] En we hebben zelf gezien waarvan we nu 
getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.  [15] Als iemand belijdt 
dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.  [16] Wij hebben Gods liefde, die in 
ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God 
blijft in hem. 
 
Zingen: Gezang 78: 1 en 3 
 
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ‘k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
‘k blijf de͜  Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 118: 1 en 10 
 
1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde ’t offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen; 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
 
 
 
Slotlied: Ik zal er zijn (Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Wegzending en zegen 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders voorin de kerk te feliciteren  
en Gods zegen toe te wensen 
 

 


