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Thema: Sla je vleugels uit 
Bediening heilige Doop aan Roos Lokhorst 
en Overstappen door Hendriëlla van de Kamp; Tristan Kruithof; Calvin Kurk en Ilse 
Weedage 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 84: 1 en 2  
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

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  Lied 868: 1 en 2 
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

HEILIGE DOOP 
Onderwijzing en presentatie 

Marlou zingt  Nu dat jij er bent 



Doopgebed 

Doop en handoplegging 

Geloften ouders 

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

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. 

Aansteken Doopkaars + overhandigen doopkaart 

Gesprek met de kinderen - Psalm 91: 1-4 

Zingen  Ik zag een kuikentje 
   Hemelhoog 427 (canon) 
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 32: 11 en 12 
door Tristan Kruithof 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  De kracht van uw liefde 
   Opwekking 488 
1. Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer, ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

2. Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. Refrein  

Refrein  
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 

OVERSTAPPEN 
Woorden bij de overstap 

Zingen 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,  
ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,  
ga met ons mee langs de beelden van hoop. 

1. Ga maar op weg in het licht van de morgen,  
de weg is lang en het pad onbekend. 
Er is nog veel van de toekomst verborgen  
maar blijf niet wachten, gebruik je talent. 
Wij gaan op reis... 

2. Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,  
is Gods bescherming om je óp te vangen 
als je onverwachts valt uit de lucht. 
Wij gaan op reis... 



3. Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren, 
vertrouw op God, die de reis met je gaat. 
Kies je een weg die je eens zult betreuren, 
keer dan maar om, het is echt nooit te laat. 
Wij gaan op reis… 

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. 

o4. 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’


