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Welkom  

Moment van stilte                     allen gaan staan 

 
Zingen: lied 275: 1,3 en 5   Heer onze Heer…. 

 
Groet en drempelgebed 

 
v. De vrede van de Heer is met u allen 

a. Gods vrede ook met u 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. …………………. door Jezus Christus onze Heer 

a. Amen 
                              gemeente gaat zitten 



Lied ‘Ik zie in zomerlicht’ ( mel ps 89)  A C Bronswijk 
 

Ik zie in zomerlicht                           U bent het kloppend hart 

de glimlach van de bron,                   in al wat leeft en bloeit 
waaruit het leven stroomt                 in kleuren, duizendvoud 

als stralen van de zon                       als aan een droom ontgroeit. 
Ik hoor in vogelzang                         U wordt geprezen door 

het lied van deze aarde,                    de wolken en de winden, 
getoonzet uit plezier,                        door vis en klein insect 

gestemd op nieuwe waarden.            en witte akkerwinde. 
De schepping zingt het uit                 Zij spellen uw bestaan 

en nodigt mij te leven                       in woordeloos belijden. 
als mens, die lied en licht                  U bent de zomerzon 

en zomer door wil geven.                  en ook mijn oorsprong beide. 
 

Bidden met open ogen, waarna we zingen lied 891 
                        de kracht van uw liefde 

               waarna de kinderen naar de nevendienst gaan 

 
Gebed bij de opening van het Woord    

 
Schriftlezing: Exodus 3: 4 – 15  Mozes wordt geroepen 

 
Zingen: psalm 98: 1 en 4    

 
Evangelielezing: Mattheus 28: 16-20 

 
Zingen: lied 975 : 1,2 en 3  Jezus roept hier mensen samen 

 
Uitleg en verkondiging                      Stilte 

 
Froukje zingt: You raise me up 

 

Inleiding op de Heilige Doop 
We belijden ons geloof, met lied 344  Wij geloven één voor één 

 
          de kinderen komen met Aaron binnen, 

          terwijl allen zingen:   
 

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. 

 
refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest 

            want jij wordt gedoopt  
            in de naam van de Vader, de Zoon, en de heilige Geest. 

 
Je bent al een tijdje bij de mensen, je naam is bij ons al vertrouwd 

en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent, van je houdt.   refr 



 
Gesprekje met de kinderen 

 

We kijken naar ‘ Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje’   
 

Bediening van de Heilige Doop aan  
                                    

              Aaron Marcus Alexander Kordes 
                                  

De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars, en aangereikt 
                             

Belofte van de ouders, belofte van de gemeente  
 

We zingen staande lied 686: 2  Wij zijn in Hem gedoopt… 
 

Oma Heleen leest een gedicht 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,   Onze Vader   

                           
Inzameling van de gaven 

 
Slotlied: Ga met God   Lied 416: 1 en 4   

 
Uitzending en zegen, en in plaats van ‘amen’ zingen wij: 

 
          Ga in vrede, ga in liefde 

         ga in de kracht van onze Heer 
         met zijn blijdschap en zijn zegen 

         ga met God tot de volgende keer! 
           

         Dit is mijn gebed voor jou, elke dag steeds weer…  (bis) 
   

 

 

  



 


