
 
ORDE VAN DIENST 

3e zondag van Pasen 
18 april 2021 

Thema: Ik ben er voor jou 
Bediening heilige doop aan Anna Roozeboom, Sam van de Bunt en Thijn van der Meulen 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Organist: Corné van Doorne - mmv Annet Pols 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Met open armen - Schrijvers voor gerechtigheid 
1. Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

2. Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. 3x 
Welkom, welkom thuis. 

3. Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 

Welkom in Gods huis. 3x 
Welkom, welkom thuis. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

BEDIENING HEILIGE DOOP 
Dopelingen worden binnengebracht 

Onderwijzing en presentatie  

Water in het doopvont  
Doopgebed 

Geloofsbelijdenis 

Zingen  Meer dan een wonder 
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 



Je bent meer dan een wonder. 

Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht. 
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht 
En nu jij er bent… 

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind, 
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je eerste woord zal alles zijn: 
Papa, mama, blijf bij mij. 
Je hebt een plek, je hoort erbij. 
Hier zul je veilig zijn. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk 
Je bent... meer dan een wonder! 

Doop en handoplegging 

Gelofte ouders  

Zingen  Zegenwens 
Ik zegen je oogjes met kleuren en licht 
Dan blijven ze steeds op het wonder gericht 
Ik zegen je mondje zodat het vaak lacht 
En woorden zal spreken waar iemand op wacht 

Kind van God gekregen 
Ik geef jou zijn zegen 

Ik zegen je oortjes voor iedere taal 
Zodat je leert luisteren naar ieders verhaal 
Ik zegen je handjes - nog teder en klein 
Zodat ze vol liefde en kracht mogen zijn 

Kind van God gekregen 
Ik geef jou zijn zegen 

Ok zegen je voetjes om vrijuit te gaan 
En sterk als een mens in het leven te staan 
Ik zegen jouzelf in de naam van de Heer 
Zodat Hij je dragen zal elke dag weer 

Kind van God gekregen 
Ik geef jou zijn zegen 

Aansteken doopkaars 



Lezen   Lucas 15: 1-7 
door Annelie Weedage 
Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel 
de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt 
zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u 
honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te 
gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op 
zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt 
tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik 
zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan 
over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 

Zingen  De Here is mijn herder - tekst NBG ‘51 
1. De Here is mijn herder,  
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen in  
grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige waat’ren; Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. 

2. Zelfs al ga ik door een dal  
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 

3. Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid  
zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 

Overdenking 

Orgelspel 

In memoriam Maja Tempel 

Gebeden 

Zingen  Lied 886 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 

Wegzending en zegen


