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Thema: Jij telt mee! 
Bediening heilige Doop aan James ten Brink en Dave en Luka Hop 
m.m.v. Bernice in ’t Veld (zang) 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 441: 1 en 5  
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

5. Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn, 
dan liefde, louter liefde. 
U ziet de schuld en pijn, 
waarmee wij allen falen, 
maar houdt die grote last, 
de wereld met haar kwalen, 
in uw erbarmen vast. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken 4e Adventskaars 
Zingen  Lied 458 (3x) 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart. 

Openingsgebed 

Zingen  Kom tot de Vader 
door Bernice in ’t Veld 

Nog voordat je bestond 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. 

En wat je nu ook doet 
z'n liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ook deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

Lezen   Jesaja 53: 1-6 
door Peter Lotterman 
Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 
Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een wortel die uitloopt in dorre grond. 
Onopvallend was zijn uiterlijk, 



hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg, 
veracht, door ons verguisd en geminacht. 
Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 
Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 
zijn striemen brachten ons genezing. 
Wij dwaalden rond als schapen, 
ieder zocht zijn eigen weg; 
maar de wandaden van ons allen 
liet de HEER op hem neerkomen. 

Zingen  Psalm 103: 1 en 5 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

Overdenking 

Muziek  Mom - Donna Taggart 

Gebeden 

Kinderen van de kinderkerk komen terug samen met de dopelingen 

HEILIGE DOOP 
Onderwijzing 
Presentatie 
Doopgebed 
Geloofsbelijdenis 

Doopouders en kinderen komen naar voren 
Doop en handoplegging 

Geloften ouders 

Gemeente, draag hem 
die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.  



Welkom, kind van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 

Zingen  Ik wens jou 
door Bernice in ’t Veld 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 

een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 

Aansteken Doopkaars 
   
Aankondiging collecte  

Slotlied  Tienduizend redenen 
door Bernice in ’t Veld - refrein door allen 

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,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt zijn heilige naam. 

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 



En op dit 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 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 

Collecte bij uitgang


