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Welkom
Zingen - Lied 121 : 1, 2

we gaan staan

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
2. Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.
Stil gebed
Belofte en groet
Zingen - Klein gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Zingen - Lied 837 : 1, 2, 4
1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door neem ons dan onder uw hoede.

we gaan zitten

Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.
4. Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Kyriëgebed
Zingen - Lied 84a
1. Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
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5. De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.
Gebed om de opening van het Woord
Kinderlied – Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing – 1 Koningen 6 : 8 - 23
8
Aan de zuidkant van de tempel bevonden zich in de middelste
galerij trapgaten; via trappen kwam men op de middelste en de
bovenste verdieping. 9 Toen de muren van de tempel voltooid
waren, liet hij een dak aanbrengen van balken en panelen van
cederhout. 10 De galerij, waarvan de verdiepingen vijf el hoog
waren, was aan de tempel bevestigd met balken van cederhout.
11
Toen sprak de HEER tot Salomo: 12 ‘Jij bouwt nu dit huis.
Welnu, als jij je aan mijn voorschriften houdt, mijn rechtsregels
volgt en mijn geboden strikt naleeft, zal ik nakomen wat ik je
vader David met betrekking tot jou heb beloofd. 13 Ik zal te
midden van de Israëlieten komen wonen en mijn volk Israël niet
in de steek laten.’ 14 Toen de bouw van de tempel voltooid was,
15
liet Salomo tegen de binnenkant van de wanden een
raamwerk van cederhouten latten maken, van de vloer tot aan
het dak, waarop hout werd aangebracht. De vloer werd belegd
met planken van cipressenhout. 16 Twintig el voor de
achtermuur liet hij van cederhouten planken een wand
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optrekken vanaf de vloer tot aan het dak. Zo ontstond de
achterste zaal van de tempel: het allerheiligste. 17 De ruimte
ervoor, de grote zaal, was dus veertig el diep. 18 Het cederhout
waarmee de tempel vanbinnen was afgewerkt, was versierd met
houtsnijwerk van kolokwinten en bloemenranken. Alles was van
cederhout; van de stenen was niets meer te zien. 19 De
achterzaal van de tempel werd door Salomo ingericht om er de
ark van het verbond met de HEER in onder te brengen. 20 Deze
zaal, die twintig el lang, twintig el breed en twintig el hoog was,
liet hij vanbinnen met bladgoud bedekken. Ook het cederhouten
altaar dat ervoor stond werd met bladgoud bedekt, 21 evenals
de hele binnenkant van de tempel. Vóór de achterzaal, die zelf
al geheel met bladgoud was bedekt, liet hij gouden kettingen
spannen. 22 De hele tempel werd van onder tot boven met
bladgoud bedekt, ook het altaar van de achterzaal. 23 Van het
hout van de aleppo-den liet hij twee cherubs maken van tien el
hoog, die bestemd waren voor de achterzaal.
Schriftlezing – Johannes 6 : 1 – 15
1
Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea
(ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte
mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke
wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de berg op, en
ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het
Joodse pesachfeest. 5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat
die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar
kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 6
Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist
hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs
tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een
klein stukje brood te geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas,
de broer van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met
vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we
daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan
zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren
ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak
het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die
er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen
iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen:
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets
verloren gaat.’ 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met
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wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had
gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan
had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de
wereld zou komen.’ 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen
om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen.
Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
Zingen – Lied 103 : 3, 5
3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Schriftlezing – Handelingen 2 : 37 – 47
37
Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan
Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen,
broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige
leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om
vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u
geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals
voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer,
onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde
hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn
toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit
verdorven mensengeslacht!’ 41 Degenen die zijn woorden
aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw
aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
43
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten,
vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden
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aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45
Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst
onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze
trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van
eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de
gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit
met mensen die gered wilden worden.
Verkondiging
Zingen – Lied 348 : 1, 2, 3, 5, 6, 8 (wisselzang)
1. (allen)

Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kind'ren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

2. (vrouwen) Hier zijn wij dan:
van U is ’t jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.
3. (mannen) Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriend'lijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.
5. (vrouwen) Het water wacht
en ’t kind ontvangt de zegen,
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen
en niemand rukt het uit uw macht.
6. (mannen) Uw teken spreekt –
Gij wilt zijn Heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en herrezen
in Vader, Zoon en heil'ge Geest.
8. (allen)

En laat de mond
der kind'ren, die w' U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Begin van het doopgedeelte
Karlijn en Sieb worden binnengebracht onder orgelspel
Annelies van der Pijl zingt ‘Dooplied (Sela)’
Dooponderwijs
Jezus Christus heeft ons geleerd: “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.” (Matteüs 28:19)
Daarom willen wij ook dit kind dopen. Want God neemt onze
kinderen op in zijn verbond en vriendschap, zoals Hij heeft
beloofd aan 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.”
(Genesis 17:7).
We dopen in de naam van de Vader omdat we geloven in de
onvoorwaardelijke liefde van God die ons altijd een stap vóór is.
Zijn liefde omringt ons vanaf het allerkleinste begin en laat ons
niet los in een wereld die donker kan zijn. Zoals God tegen
Israël zegt: “Ik heb je geschapen. Ik heb je gevormd. Wees niet
bang, want Ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen.”
(Jesaja 43:1).
We dopen in de naam van de Zoon omdat we geloven dat Jezus’
lijden en sterven het leven van onze kinderen schoonwast van
alle schuld en zonde. Zoals de apostel Paulus geschreven heeft:
“We zijn door de doop met Hem begraven om, zoals Christus
door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw
leven te leiden.” (Romeinen 6:4). Onze kinderen horen bij het
nieuwe leven dat Jezus heeft gebracht.
We dopen in de naam van de Heilige Geest omdat we geloven
dat de Geest van God in onze kinderen wil wonen. Zoals de
apostel Petrus leerde: “Laat u dopen onder aanroeping van
Jezus Christus…dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.
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Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen.”
(Handelingen 2:38). Onze kinderen mogen opgroeien met God:
Hem zoeken, leren kennen en liefhebben in de kracht van de
Geest die hen bezielt.
Dat God ons uitnodigt om de kinderen te dopen is een grote
verantwoordelijkheid. God neemt jullie kind bij de hand. Maar
jullie als ouders en wij als gemeente van Christus zullen het zelf
ook een hand moeten geven, opdat jullie kind leert wandelen
met God. Wees daarom als ouders en als gemeente steeds een
levend en sprekend voorbeeld voor de kinderen.
Zingen – Lied 340b – Geloofsbelijdenis

we gaan staan

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
we gaan zitten

9

Doopvragen en belofte
 Geloven jullie dat Karlijn en Sieb deel hebben aan Gods
verbond en het evangelie van Gods genade in Jezus Christus;
en willen jullie samen met Karlijn en Sieb leven vanuit die
verbondenheid met God?
 Beloven jullie Karlijn en Sieb voor te gaan op de weg van de
Heer, opdat zij hun doop leren verstaan en zich verbonden
zullen weten aan de gemeente van Christus?
De kinderen mogen naar voren komen
Bediening van de doop
Doopvraag aan de gemeente
Gemeente: willen jullie Karlijn en Sieb ontvangen in jullie midden,
hen ondersteunen wanneer zij jullie nodig hebben en de ouders
helpen hen bekend te maken met het geloof?
Antwoord van de gemeente: Ja, van harte.
Aansteken van de doopkaarsen
Gedicht voorgelezen door Bart
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee.
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee.
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij bent gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent, van je houdt.
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij bent gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
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Zegenlied door de kinderen van de kindernevendienst
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 leven voor je geven.
Overhandiging kinderbijbel namens de gemeente en een
cadeautje namens de kindernevendienst
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Tijdens de collecte mogen de kinderen worden opgehaald uit de
oppas
Zingen – Zingenderwijs 99
(melodie ‘Eens als de bazuinen klinken’)

we gaan staan

1.Liefde doet ons mensen leven,
geeft ons grond om te bestaan.
Liefde moeten mensen geven,
als zij door het leven gaan.
Sieb mag van de liefde leven,
als de grond van zijn bestaan.
2. Hoop houdt onze wereld open
naar een nieuwe horizon,
geeft ons oog voor Gods belofte,
die zijn werk aan ons begon.
Kind, ook jij mag voortaan hopen,
putten uit de levensbron.
3.Woord van recht en woord van vrede
maakt ons mensen reisgenoot.
God reist immer met ons mede,
sterkt en steunt ons, geeft ons troost.
Karlijn zal samen met ons reizen,
kind met ons en feestgenoot.
Zegen
Amen, amen, amen!
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