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Thema: Leven van verwondering 
Bediening heilige doop aan Mees Plugge 

Welkom en mededelingen 

Zingen  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. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Tienduizend redenen - Opwekking 733  
door Bart Engeltjes 
1. 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, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

2. 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 

3. En op die 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 2x 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

Onthulling schilderij 



Lezen   Psalm 139: 1-18 
door Marianne van de Mheen 
Voor de koorleider. Van David, een psalm. 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
Geen woord ligt op mijn tong, 
of u, HEER, kent het ten volle. 
U omsluit mij, van achter en van voren, 
u legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals u mij kent, 
het gaat mijn begrip te boven. 
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
ook daar zou uw hand mij leiden, 
zou uw rechterhand mij vasthouden. 
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 
U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen voor u geen geheim. 
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
alles werd in uw boekrol opgetekend, 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 
hoe eindeloos in aantal, 
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 

Overdenking 

Zingen  Ga maar gerust   
door Bart Engeltjes 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 



Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

Allen 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

BEDIENING HEILIGE DOOP 
Dopeling wordt binnengebracht 

Onderwijzing 

Presentatie 

Zingen  Lied 347: 1 en 3 
1. Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U, 
wil uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kind'ren tot Mij komen. 

3. Al het onz' is U gewijd, 
’t liefste wat G' ons toevertrouwde 
wordt als offer u bereid. 
Gij alleen kunt het behouden. 
Schrijf de naam door ons gegeven 
in het levensboek ten leven. 

Water in het doopvont  
Doopgebed 

Geloofsbelijdenis 

Doop en handoplegging 

Gelofte ouders 

Welkom door gemeente 
Gemeente, draag Mees 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  Lied 415:1 
Zegen Mees, Algoede, 
neem hem in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over Mees en geef hem licht. 

Aansteken doopkaars 

Gebeden 



Aankondiging collecte 

Zingen  Lied 978: 1, 3 en 4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Wegzending en zegen


