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Orgelspel 
 

Welkom en afkondigingen  

 

Aanvangslied (staande): Psalm 100 

 

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

 

2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt." 

 

3 Treedt statig binnen door de poort, 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 

Heft hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4 Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Stil gebed, votum en groet (staande) 

 

Zingen (met band): Mijn herder (Sela) 

 

De Heer is mijn Herder,  

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij omringt mij met zijn liefde. 

De Heer is mijn Herder,  

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.  

 

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
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De Heer is mijn Herder,  

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij omringt mij met zijn liefde. 

De Heer is mijn Herder,  

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.  

  

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 

Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

 

Al gaat mijn weg door een donker dal; 

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 

waar ik eeuwig thuis zal zijn. herhaling 

 

Gebed om Gods zegen over de Heilige Doop 

 

 

Uitleg bij de Doop 

 

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven in de 

hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 

alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben 

met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  

In de Doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allemaal 

delen in zonde, schuld en oordeel. Wij kunnen alleen in Gods 

Koninkrijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en 

Geest.  

 

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons 

het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen 

zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd 

voor ons zorgen. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, 

verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn 

bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit 

de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem. Als wij gedoopt 

worden in de naam van de Heilige Geest, belooft de Heilige Geest 

dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil 

vernieuwen. 
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In dit verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te 

gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We 

hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een 

eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.  

 

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al 

begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen 

horen immers bij het verbond. Zo zei de HERE God al tegen 

Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, 

met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal 

jouw God zijn en die van je nakomelingen’. 

 

Nu zijn jullie als ouders geroepen om jullie kinderen vertrouwd te 

maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus zei 

zelf: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het 

Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ Hij nam de 

kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te 

leggen. 

 

Beantwoording van de doopvragen door  

Timon en Jenny Dieterich – van Nieuwkoop 

In de eerste plaats: Willen jullie de Doop van je kind ontvangen als 

teken van Gods verbondstrouw, van Zijn vaderlijke liefde, van de 

afwassing van de zonden door Jezus Christus en van de 

vernieuwing van ons leven door de heilige Geest? 

 

In de tweede plaats: Belijd je te geloven in God de Vader, de Zoon 

en de heilige Geest, zoals dit geloof vanuit de Bijbel tot ons komt 

en in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat? 

 

In de derde plaats: Beloof je je kind in woord en daad in dit geloof 

voor te gaan en haar te laten onderwijzen in Gods Woord? 

 

Kinderlied: Hemelhoog 506 (= ELB 278)  

Laat de kind'ren tot Mij komen, alle, alle kind'ren. 

Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren. 

Want de poorten van Mijn rijk staan voor kind'ren 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. 
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Terwijl we dit lied zingen wordt dopeling Macey 

binnengebracht. De kinderen mogen naar voren komen. 

We praten over wat dopen betekent… 

 

Bediening van de Heilige Doop aan  

     Macey Sophia Dieterich 

 

We gaan staan en zingen Macey toe:  

Hemelhoog 507: 1 (= ELB 444) 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij bewijst Zijn trouw 

Ik zegen jou in Jezus' naam 

Hij blijft bij jou 

 

Overhandiging van de doopkaart en lezing van de dooptekst  

door ouderling van dienst Willy Helmendach 

 

“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.” 

(Psalm 139: 5-6) 

 

Overhandiging doopgeschenk namens de kinderkerk 

 

Daarna zingt de band: ‘Ik wens jou ….’ (Trinity) 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

Dat de liefde van je leven op je wacht 

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 

Met kind'ren om je heen tot aan het eind 

 

Refrein: Een muur voor de wind en een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou 

Een muur voor de wind en een vuur voor de kou 

Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou 

 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 

Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

In elk van de seizoenen dat je leeft         Refrein 
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Doopgebed en gebed om de Heilige Geest 

(Hierna verlaat dopeling Macey ons; de kinderen gaan naar de 

kinderkerk; voor de tieners is er jeugdkerk) 

 

Bijbellezing door lector: Marcus 2: 1-12 (NBV21) 
1Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het 

bekend dat Hij weer thuis was. 2Er stroomden zo veel mensen toe 

dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde 

hun Gods boodschap.  
3Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier 

mensen gedragen werd. 4Omdat ze door de menigte niet bij Jezus 

konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de 

plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, 

lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden 

zakken. 5Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: 

‘Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’ 
6Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die 

dachten bij zichzelf: 7Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat 

godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen?  
8Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt 

u zoiets? 9Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw 

zonden zijn u vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”? 10Ik zal 

u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde 

zonden te vergeven.’  

Toen zei Hij tegen de verlamde: 11‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en 

ga naar huis.’ 12Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. 

Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God. 

‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze. 

 

Verkondiging: “Het totale mens principe van Jezus” 

 

Zingen: Liedboek 2013, lied 534 

1. Hij die de blinden weer liet zien, 

 hun ogen kleur liet ondervinden 

 is zelf het licht dat ruimte geeft: 

 ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

2. Hij die de lammen lopen liet 

 hun dode krachten deed  

 ontvlammen 

 is zelf de weg tot waar geluk: 

 ons levenspad, de Zoon van God. 

 3. Hij die de armen voedsel gaf 

 met overdaad hen kwam 

verwarmen 

 is zelf het brood dat honger stilt: 

 ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

 4. Hij die de doven horen deed 

 hun eigen oren deed geloven 

 is zelf het woord dat waarheid  

 spreekt: het levend woord, de  

 Zoon van God. 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Aankondiging van de collecten:  

   1. Diaconie bloemengroet; 2. Kerk 

   

 

Slotlied (staande): Hemelhoog 378: 1, 3 en 4 (= LvdK 436) 

1  Jezus neemt de zondaars aan 

roept dit troostwoord toe aan allen, 

die verdwaald van Hem vandaan 

in het donker struik'len, vallen. 

Hij leert hun zijn wegen gaan, 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

3  Als een schaapje is verdwaald, 

zal de goede herder komen,  
die het vindt en die het haalt. 

Zo heeft Hij ons aangenomen, 

laat ons niet verloren gaan. 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

4  Komt gij allen, komt tot Hem. 

Weest niet meer bedroefd, verslagen. 

Jezus roept u, hoort zijn stem, 

kindren van zijn welbehagen, 

allen moogt gij tot Hem gaan, 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

Zegen (staande), beantwoord met gezongen 3x ‘amen’ 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst kunt u/jij doopouders Timon en Jenny  

in de grote zaal van De Rank begroeten en hen feliciteren met de 

Doop van hun dochtertje Macey. 

Ook is er koffie, thee of limonade! 
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