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Lied voor de dienst: Meer dan een wonder (Kinga Ban) 
 
 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! 

 
Welkom, aansteken paaskaars en stil gebed door Wim van Vliet (ouderling van dienst) 
 
Intochtslied: Goedheid van God (Opwekking 849) 
 
 Ik hou van U. 

Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven … 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer. 



 

Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
 
Al heel mijn leven … (2x) 
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 

 
Bemoediging en groet 
 
 Onze hulp en onze enige verwachting is de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps. 124:8) 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los laat, wat Zijn hand begon! (Ps. 138:8) 
Genade zij jullie, en vrede, van God onze Vader. 
en van onze Heer: Jezus Christus.  
Door Zijn Heilige Geest. Amen! (1 Korinthe 1:3) 

 
Gebed van toenadering 
  
Binnenbrengen kinderen (ondertussen zingen we) 
 
Lied:  Jij lieve kleine schat (Opwekking 740) 
 
 Ik bid dat God jou zegent 

Jij lieve, kleine schat 
En dat Hij jou zal geven 
De wensen van je hart 
 
Ik bid dat God jou zegent 
Jij lieve, kleine schat 
En dat het ver zal rijken 
Tot in jouw nageslacht 
 
Want Hij is de Almachtige 
De Schepper van't heelal 
Hij maakte alles prachtig 
En jou bovenal (2x) 

 
Ik bid dat God jou zegent 
Dat door jouw leven heen 
Je steeds weer zult ervaren 
God laat me niet alleen 

 
Uitleg doop 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Bij zijn heengaan uit deze wereld heeft Jezus ons opgedragen: “Ga dan heen en maak alle 
volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest en hen 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.” (Mat. 
28:19-20)  
 
Waar gaat het om in de doop? 
 
Hier in de kerk gebruiken we allerlei symbolen die ons vertellen over Gods liefde en 
goedheid. De Paaskaars verwijst naar Jezus die het licht van de wereld is. Met Pasen heeft 
Hij de dood en de zonde overwonnen. Het licht bleek sterker dan de duisternis. In dit licht 



 

mogen wij leven. De bloemen op de tafel geven we aan mensen van onze gemeente, als een 
teken dat we aan hen denken. De beker en de schaal op de tafel voor in de kerk zijn tekenen 
van Jezus, ze zijn een sacrament, waarin Hij laat zien en voelen, dat Hij onze redder en 
vriend wil zijn. 
 
Op dezelfde manier is ook het water van de doop een teken en een sacrament. De doop is 
een teken dat God ons allemaal kent, ouderen, jongeren en kinderen. Door de doop wil God 
laten merken, dat Hij blij is dat wij er zijn, dat wij bij Hem mogen horen, en Zijn hand naar ons 
uitsteekt. Door het water van de doop kunnen we denken aan het water van de zee dat soms 
gevaarlijk is, en waarin je kunt verdrinken. Daarom denken we bij het water van de doop ook 
aan Jezus die voor ons gekruisigd werd. 
 
Maar bij het water van de doop kunnen we ook denken aan een heerlijke bron of rivier in de 
woestijn; dat is water waardoor we weer kracht krijgen, waardoor we weer gezond en vrolijk 
worden. Daarom denken we bij het doopwater vooral aan Pasen: het feest van Jezus, die is 
opgestaan uit de dood en ons nieuw leven geeft. 
 
Als God aan ons Zijn sacrament van de doop geeft, willen wij aan God iets beloven. Als 
ouders beloven wij onze kinderen van jongs af aan te leren wat het betekent om kind van God 
te mogen zijn. Als hele gemeente beloven wij zó met elkaar te leven, dat de kinderen die 
gedoopt worden, altijd weer zullen voelen dat ze echt bij het huisgezin van God horen.  
 
Soms, als er veel nare dingen gebeuren, in de grote wereld of bij onszelf, dan denken we wel 
eens dat het Koninkrijk van God nooit zal komen. Daarom vertellen we elkaar in de kerk altijd 
weer de verhalen uit de Bijbel, horen we de verkondiging, en zingen en bidden we met elkaar, 
om nieuwe moed en hoop te krijgen. 
 
Daarom zeg ik ook tegen alle mensen hier: Ga met jullie geloof, hoop en liefde, om deze 
kinderen en ouders heen staan. En omring hen met jullie gebed, want jullie zijn ook een 
teken: het teken dat de trouw van God niet bij hen zal weggaan. 
 
Vanmorgen worden we getuigen van de doop van: Aida Beukers, Eva Koopman, Lotte Eva 
Elskamp, Bram Schraven en Laureen Evi Hanna Schipper en mogen we onze eigen doop 
gedenken. Schaam je er nooit voor om Christus te belijden want het Evangelie is een kracht 
van God tot behoud van ieder die gelooft. 
 

Geloofsbelijdenis: Doop (Sela) 
 
 In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 



 

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

 
Doopvragen 
 
1. Verlangen jullie ernaar, dat jullie kindje gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest? 
2. Erkennen jullie dat onze kinderen in de doop het teken ontvangen van Gods liefde, en van het 

nieuwe leven, waartoe Christus ons allen roept? 
3. Beloven jullie het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan jullie kind en hem/haar te 

laten opgroeien binnen de ruimte van Gods Kerk? 
 

Doopouders geven antwoord 
 
Doopgebed 
 
Dopen 
 
Met welke naam mag jullie kind gekend zijn bij God en bij de mensen? 
 

Aida Beukers (dochter van Martin Beukers & Rianne Beukers-Schuit) 
Eva Koopman (dochter van Mark Koopman & Riëtte Koopman-Bouwman) 
Lotte Eva Elskamp (dochter van Erik Elskamp & Lisette Elskamp-van Voorthuizen)  
Bram Johannes Hendrik Schraven (zoon van Maurits Schraven & Pauline Schraven-Bok) 
Laureen Evi Hanna Schipper (dochter van Erik Schipper & Charlotte Schipper-van de Kolk) 

 
Lied: God kent jou vanaf het begin (Opwekking Kids 77) 
 
 God kent jou 

vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
 



 

God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 

 
Verwelkoming (allen gaan staan)  

 
Voorganger tot gemeente: Wilt u de gedoopte kinderen ontvangen in uw midden, om samen 
met hen de weg van Christus te gaan en om de kinderen in woord en daad te bewaren bij het 
hartsgeheim van de gemeente, opdat zij wanneer ze volwassen zijn geworden hun doop 
zullen leren beamen?”  
 
Gemeente: Ja, dat beloven wij.  
 
Voorganger: Draag hen in uw gebeden en ga met hen de weg van het koninkrijk van God. 

 
Zegenlied: De Here zegent jou (Opwekking Kids 185) 
 
 De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 

 
Dopelingen verlaten de dienst 
 
Kinderen groep 1-8 naar kinderkerk 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel door Henny Pauw 
 
Bijbellezing: Marcus 10:13-22 door Henny Pauw 
 

13 | De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, 
maar de leerlingen berispten hen. 
14 | Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me 
komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 
15 | Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er 
zeker niet binnengaan.’ 
16 | Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 
 
17 | Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën 
viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 
18 | Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 
19 | U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals 
getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 
20 | Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 
21 | Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, 
verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel 
bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 
22 | Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had 
namelijk veel bezittingen. 

 
 



 

Lied:  Psalm 67: 1 en 3 
 
1) God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

2) De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Overdenking ‘Wat moet ik doen?’ 
 
Lied:  God is mijn Herder (Opwekking 790) 
 
 God is mijn Herder, die mij weidt; 

in groene velden vind ik rust.         
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
(v: Trouw en goedheid volgen mij;) 
allen: genade leidt mij naar huis. 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. 
 
Heer, ik vertrouw … 
 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. 
 
Heer, ik vertrouw … (2x) 
 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader samen met Erik Schipper en Mark Koopman 
 
Collecte door Stoffel Bos (diaken) 

1e collecte: HVD 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat  
3e collecte: Landelijk Jeugdwerk HGJB e.d. 

 
Kinderen komen terug uit kinderkerk 
 
 
 
 



 

Lied:  Ga met God en Hij zal met je zijn (Liedboek 416) 
 

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. 
 
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 
 
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 

 
Heenzending en zegen 
Ga van hier heen in vrede, richt je hart op God en ontvang Zijn zegen. 
 

De genade van de Heer: Jezus Christus, 
de liefde van God onze Vader, 
en de eenheid met de Heilige Geest, 
zij met ons allemaal. (2 Korinthe 13:13) 

 
Samen zingen we 3x ‘Amen’
 
Feliciteren voor in kerkzaal (rechtsom aansluiten) 
 


