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Thema: Kostbaar 
Bediening heilige doop aan Merel Korterink 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

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 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 280: 1, 2, 4 en 5 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
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.  

Kinderen naar de Kinderkerk 



Lezen   Jesaja 43: 1-7 
door Rien Oostveen 
Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
Want Ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. 
Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, 
Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. 
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je 
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. 
Wees niet bang, want Ik ben bij je. 
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, 
uit het westen breng Ik jullie bijeen. 
Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! 
Het zuiden gebied Ik: Laat los! 
Breng mijn zonen terug van verre, 
mijn dochters van de einden der aarde, 
allen over wie mijn naam is uitgeroepen, 
en die Ik omwille van mijn majesteit 
geschapen heb, gemaakt en gevormd. 

Zingen  Psalm 89: 1 en 7 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Zingen  Laat de kind’ren tot Mij komen - ELB 278 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 

Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 



Kinderen komen terug uit de Kinderkerk samen met de dopeling 

HEILIGE DOOP 
Onderwijzing 
Presentatie 

Zingen  Kom aan boord 
voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 

voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

kom aan boord …(2x) 

Henna giet water in het doopvont 

Doopgebed 

Apostolische geloofsbelijdenis (in wisselspraak) 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,  
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige algemene christelijke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  
Amen. 

Doop en handoplegging 

Geloften ouders 



Verwelkoming door de gemeente 
   Gemeente gaat staan  
Gemeente, draag haar  
die gedoopt is in uw gebeden  
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.  
Welkom, kind van God,  
welkom in de kerk van Christus,  
wereldwijd en in ons midden. 

Zingen  Lied 416: 1 en 2 
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. 

Gemeente gaat zitten 

Aansteken doopkaars 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Slotlied  Lied 909: 1 en 2 
1. Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 

2. Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


