
 
ORDE VAN DIENST 

2e zondag na Trinitatis 
10 juni 2018 

Thema: Je hoort erbij 
Bediening heilige Doop 
aan Abel Smeijers, zoon van Bennie en Willeke Smeijers 
en Kate van de Bunt, dochter van Dennis en Wendy van de Bunt. 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 92: 1 en 2  
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen. 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Openingsgebed 

Umami  Breng ons samen - Opwekking 797 
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Refrein:   
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 



 3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! (2x) 
Refrein 

HEILIGE DOOP 
Onderwijzing 

Presentatie 

Umami  Ik zal er voor jou zijn  

Doopgebed 

Geloofsbelijdenis (mel. Wat de toekomst brengen moge) 
1. (allen) Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, 
(vrouwen) die de hemel en de aarde door zijn woord heeft voortgebracht,  
(mannen) die de mens als kroon van de schepping naar zijn beeld geschapen heeft  
(allen) en nog in zijn grote liefde alles draagt en aanzien geeft. 

2. (allen) Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon,  
(vrouwen) mens geworden om ons mensen, lijdend onze smaad en hoon;  
(mannen) die gestorven aan de zonde opstond ter rechtvaardiging 
(allen) en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving. 

3. (allen) Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft  
(vrouwen) en een kerk die in alle tijden enkel op zijn adem leeft.  
(mannen) Ik geloof de schuldvergeving en ook de herrijzenis.  
(allen) Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is. 

Doop en handoplegging 

Geloften ouders 

Welkom gemeente 

Zingen  Lied 363 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 

Aansteken Doopkaarsen 

Gesprek met de kinderen (Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk) 



Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Lezen   Handelingen 8: 26-40 
door Mieke Wijnolts 

Zingen  Lied 837: 1 en 4  
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 

4. Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

Uitleg en verkondiging 

Umami  Tienduizend redenen - Opwekking 733 
1. 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:  
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. 

2. 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. 
Refrein 

3. 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. 
Refrein 2x 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

Gebeden 

Collecten  Kinderen komen terug uit de Oppas  



Zingen  Lied 834  
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

Wegzending en zegen  
Zingen ‘Amen’ 


