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Is je deur nog op slot? 
Van je kr-kr-kr, 

doe hem open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 

en dan ben je nooit alleen! 
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WE KOMEN SAMEN 
 

We verstillen en wachten op wat komen gaat 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 218 vers 1, 2, 3 en 5                (staande) 
       Dank U voor deze nieuwe morgen 
   
Aanvangswoord, groet en drempelgebed 
 

v. Onze Helper is de HEER, 
       a. Schepper van het leven, 

 v. die trouw blijft, telkens weer. 
 a. Eer aan God voor het geschonken leven! 

 
v. Hij groet ons met vrede. 

       a. Zijn vrede ook met jou.        
 
v. Goede God, ……………  
    door Jezus Christus onze Heer. 

       a. Amen 
   (gemeente gaat zitten) 

 

Zingen: lied 100 vers 2 en 4 
        Roep uit met blijdschap: God is Hij 
          
We leggen ons leven voor aan God 
 
Zingen: De kracht van uw liefde 
       (Hemelhoog nr. 629) 
 



 
 
 



 
 

      WE HOREN WOORDEN VAN GOD 
 

Gebed van de zondag 
 
De kinderen in het midden 
 
Zingen: Is je deur nog op slot? 
 

Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je kr-kr-kr, 
doe hem open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 



Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je kr-kr-kr, 
doe hem open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar ‘t is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis. 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 

Van je kr-kr-kr, 
doe hem open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar ‘t is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis. 
 
Is je deur nog op slot? 

Is je deur nog op slot? 
Van je kr-kr-kr, 
doe hem open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 

zij nemen het licht mee naar de nevendienst 
 
Lezing: Johannes 10 vers 1 – 11a 
 
Zingen: lied 23b vers 1 en 5 
       De Heer is mijn herder 

 
Verkondiging    
 
Zingen: lied 347 vers 1, 2 en 3  

       Here Jezus, wij zijn nu 

         

 



VIERING VAN DE DOOP 
 

Voorstellen van de doopouders 

 
Zingen: lied 344 vers 1, 2 en 3 
       Wij geloven één voor één   
 
Doopgebed 
 
De dopelingen worden binnengebracht 
(ook de kinderen van de nevendienst komen binnen  
in de stoet; en ook de allerkleinsten) 
 
Zingen bij binnenkomst: Laat de kinderen tot Mij komen 

            (Hanna Lam, Alles wordt nieuw)  
          

Laat de kinderen tot Mij komen, 
alle alle kinderen. 
Laat de kinderen tot Mij komen, 
niemand mag ze hinderen. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kinderen open. 
Laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnenlopen.  
 

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 binnenlopen. 

 
De doopouders komen staan op het podium 
 

Het water wordt in de doopvont gegoten 
 
Ondertussen zingen we: lied 359 vers 1 en 2 
               Leven is gegeven 
 
 
 
 
 



Bediening van de doop en zegen 
 
 Josje Janneke van Kreel (geboren op 31 mei) 
 
 Tobian van de Lagemaat (geboren op 5 juni) 
 

Hendrik Jacob van Laar (geboren op 11 juli) 
 
 Bauke Jaco Sassen (geboren op 11 juli) 
 
De doopkaarsen wordt ontstoken 
 
Belofte van de doopouders 
 

God heeft zijn naam gezegd: Ik zal er zijn voor jou. 
Hij heeft zijn woord van liefde en trouw gegeven. 
 
Beloven jullie je kind met liefde en zorg te omringen? 
Beloven jullie je kind op te voeden 
in de geest van het evangelie van Jezus Christus? 
En beloven jullie er te zijn voor hem, voor haar, 
op welke weg het later ook zal gaan? 
 
Zingen: De Here zegent jou                    (staande) 
             (tekst & Muziek: Marcel Zimmer; Opwekking 185) 

             (naar Numeri 6:24-26) 
 
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. 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u. 
Hij schijnt zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn. 
Hij zal zijn vrede aan u geven. (2x) 
 
Overhandiging doopkaart 
 
We gaan allemaal weer naar onze plaats toe 

 



Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
 
We sluiten de gebeden zingend af met lied 1006: 
Onze Vader in de hemel  
                         
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Wat de toekomst brengen moge           (staande) 
        (melodie: lied 913) 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
wij zijn veilig in uw hand; 
moedig richten wij de ogen 
op het onbekende land; 

uw licht zal ons pad verlichten 
en uw geestdrift spoort ons aan 
om in liefde ons te richten 
op uw Rijk in ons bestaan. 
 
Dat door ons uw vrede groeie, 
de gerechtigheid het wint; 
mogen liefdesbloemen bloeien 
in het hart van ieder kind; 
kleinen worden niet verstoten, 
wat geknakt is, breekt men niet; 

nergens grenzen meer gesloten, 
overal weerklinkt een lied. 
 
Hand in hand op weg naar morgen, 
maar wie kent de nieuwe dag; 
dankbaar dat wij zijn geborgen, 
veilig binnen uw gezag; 
onze liefde wordt gedragen, 
alles wat ons overkomt; 
met U durven wij het wagen, 
staan wij sterk in vaste grond! 
 
Uitzending en zegen  

                                       

 



Weet je, dat de vader je kent. 
Weet je, dat je van waarde bent. 
Weet je, dat je een parel bent? 

Een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 

 
 


