
 
ORDE VAN DIENST 

4e zondag van de zomer 
14 juli 2019 

Thema: Ga met Gods zegen 
Bediening heilige Doop aan Julia van Dorp en Vieve Engeltjes 
en Overstappen door Jens Bakker; Kyamo Beelen; Miriam Elskamp, Heleen Haalboom, Rick van 
de Kamp; Chiel Pols, Martine Sysling, Alex Weeren 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 105: 1 en 3 
1. Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

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 

Zingen  God van licht - Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 

In mijn onrust neemt U mijn hand; in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 

Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
Refrein 
U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. (4x) 
Refrein 



HEILIGE DOOP 
Dopeling wordt binnengebracht 

Onderwijzing 

Presentatie 

Umami Meer dan een wonder 

Susan en Tess gieten water in het doopvont 
Doopgebed 

Doopouders en kinderen komen naar voren 

Doop en handoplegging 

Geloften ouders 

Welkom gemeente (gemeente gaat staan) 

Zingen   Psalm 134: 3 
Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ’t die u bij name riep. 

Aansteken Doopkaars + overhandigen doopkaart 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Ik zag een kuikentje - Hemelhoog 427 
Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat, 
onder haar vleugels, waar het veilig zat 
tegen regen, tegen zonneschijn. 
Heer, zo wil ik bij U zijn. 
 
In de schaduw van Uw vleugels 
wil ik schuilen, wil ik schuilen. 
In de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, o Heer. 
 
U bent mijn toevlucht; U bent mijn sterkte; 
U bent mijn schuilplaats, U, o Heer. 

Lezen   Deuteronomium 6: 22-27 
door Jens en Chiel 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  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. 

OVERSTAPPEN 
Voorstellen overstappers + aansteken doopkaarsen 

Woorden bij de overstap 

Zingen  Gebed om zegen - Opwekking 710 
Zegen hen op de weg die zij nu gaan. 
Zegen hen op de plek waar zij nu staan. 
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt. 
O God, zegen hen alle dagen lang! 
Vader, maak hen tot een zegen. 
Ga hen niet voorbij. 
Regen op hen met uw Geest, Heer. 
Jezus, kom tot hen als de Bron van leven 
die ontspringt diep in hen.  
Breng een stroom van zegen 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen, 
Hier in de woestijn, 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Zegenbede 

Bagage voor onderweg 

Gebeden 

Collecten  Kinderen komen terug uit de Oppas  

Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen  
Zingen ‘Amen’


