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Thema: Wie is Hij, dat de wind het water Hem gehoorzamen? 
Bediening heilige Doop aan Marjolein Kinkel 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 275: 1, 2 en 3 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

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 

Zingen  Lied 275: 4 en 5 
4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

Gebed om ontferming 

Zingen  Psalm 25: 2 en 3 
1. Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 

3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

Gesprek met de kinderen 
Projectlied   Wie zeg jij dat Ik ben  
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  



Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader,  
Wijs Ik jou de weg.  

Veertig dagen vragen,  
Veertig dagen zoeken,  
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken?  

U bent de levende Heer,  
Sterker dan de wind,  
Vergeeft onze zonden,  
En roept ieder kind.  
Het levende brood,  
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan,  
Staat altijd om ons heen.  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Marcus 4:35 – 4:41 
door Peter Lotterman 
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het 
meer oversteken.’ Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al 
zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en 
de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Hij lag achter 
in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het 
U niet schelen dat we vergaan?’ Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraf-
fend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam 
helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog 
steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij 
toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ 

Gesprek aan tafel 

Zingen  Gezang 467: 1 en 2 (LvdK) 
1. O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grond'looz' oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

2. O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' over 't schuimend diep, 
o wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

Uitleg en verkondiging 

Luisterlied  Kijk omhoog - Nick en Simon 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Presentatie  
Om de doop te ontvangen is hier in Gods huis:   
Marjolein Kinkel 

Persoonlijke getuigenis 



Zingen  Lied 816 
1. Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 

2. Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 

3. Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

Onderwijzing 

Doopgebed 

Apostolische Geloofsbelijdenis  

Belijdenis en geloften  

Bediening heilige Doop 

Verwelkoming 
Gemeente,  
draag Marjolein die gedoopt is in uw gebeden en ga met haar de weg van het Koninkrijk.  
Welkom, welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden.  

Zegenlied  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. 

Aansteken kaars + overhandiging doopkaart 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas 

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 !3x Amen"#


