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Zondag 14 maart morgendienst 2021 
Doopdienst  
Voorganger: ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 

Opwek. 194 U maakt ons één 
U maakt ons één. 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 
Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst: Jes. 40 :11 
 
Lofprijzing: Opwek. 518 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 

 

Wetlezing:   
 
Markus 12 :29 -31en  
Efeze 6 :1-4 
 
Opwek. 315 
Heer, uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam 
voor mij geslacht. 
 
Gebed 
 
Kinderstukje project 
 
Opwek. Kids 136 (van top tot teen) 
God heeft jou gemaakt van top tot 
teen. 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet 
een, 
want je bent uniek, heel speciaal en 
bijzonder, 
je bent nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder. 

  
Hij heeft je gevormd in je moeders 
buik, 
en na negen maanden kwam jij er uit, 
met alles er op en alles er aan. 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft 
dat gedaan. 

  
God heeft mij gemaakt van top tot 
teen. 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet 
een, 
want ik ben uniek, heel speciaal en 
bijzonder, 
ik ben nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder. 

  
Hij heeft mij gevormd in m'n moeders 
buik, 
en na negen maanden kwam ik eruit, 
met alles er op en alles er aan. 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft 
dat gedaan. 

  
God heeft mij gemaakt van top tot 
teen! 
 
Bijbellezing: Joh. 10 :11-18 en 27-32 
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Lied: Mijn Herder van 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. 
  
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. 
 
Preek: Joh. 10 :11 

Onderwijs over de  doop 

Tijdens   binnenbrengen  

Opwek 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. 

(tussenspel) 

Want Hij is de Almachtige, 
de Schepper van ´t heelal.                                  
Hij maakte alles prachtig 
en jou bovenal. 

Ik bid dat God jou zegent, 
dat door jouw leven heen 
je steeds weer zult ervaren: 
God laat me niet alleen´. 

Doopbrief:                                          
Alexander en Chantal Bosma 

Doopgebed  

Doopvragen aan 
ouders 

Lied meer dan een 
wonder 
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn 
Nooit gedacht, zo perfect en klein 
Zo overweldigd, zo onbeschrijfelijk 
Je bent meer dan een  wonder. 
 
Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt 
Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigd, zo onbeschrijfelijk 
Je bent meer dan een  wonder  
 
Dicht tegen mij aan: je voelt zo warm 
en zacht. 
Vol verwachting hebben wij op jouw 
gewacht. 
En nu jij er bent… 
 
Je kijkt mij 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! 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Opw.616  
Houd me dicht bij U, 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
Verlangend naar uw vriendschap, 
Heer. 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb; 
Uw liefde die mij warmte geeft, 
Als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
Breng mij terug naar U. 
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U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
Houd mij heel dicht bij U. 
 
Zegen 
 
 (Trinity) 
  
Foto’s van dopeling met achtergrond ‘ik wens jou’ 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-wens-
jou/POMS_EO_16419365 
 
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 kinderen om je heen, tot aan het eind  
 
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
 
‘k 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  
 
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een 
schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet 
bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 

 


