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*Overdenking: Hemelhoog is Gods liefde 
*Zingen: Ik zal er zijn (Sela) ( Door Bas en Sieneke) 
*Dankgebed. 
*Slotlied: Lied 968: 2 en 5 ‘Door God bijeen vergaderd’ 
*Zegen 
*Na de zegen: Zegenlied  door Bas en Sieneke : Gods zegen voor jou in de 
naam van Jezus  
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Liturgie Doopdienst 
 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3 
*Stil gebed, votum en groet 
*Zingen: Psalm 105: 8 
*Gebed 
*Lied: Ik wens jou ( door Bas en Sieneke) 
*Gedicht door Alies Hendriksen-van Manen:  Doop 
 
Door het water van de doop 
wil de Heer een teken geven. 
Niet alleen slechts vandaag 
Maar voor je hele leven. 
  
Door de doop hoor je bij Hem 
Hij wil steeds jouw Vader zijn. 
Hij geeft jou zijn grote liefde 
ook al ben je nu nog klein. 
  

Word je groter? Krijg je zorgen? 
Leg je hand in die van Hem.  
Hij wil jou de weg steeds wijzen.  
Luister dus maar naar Zijn stem. 
  
Die stem zegt: “Kom, vertrouw me 
maar, 
waarheen je weg ook gaat” 
Want door je doop mag jij steeds weten 
dat God de Heer je nooit verlaat. 

 
*Inleiding op de bediening van de Heilige Doop 
*Zingen: Opwekking 642 ( door Bas en Sieneke) 
*Doopgebed 
*Foto’s van de dopelingen: 

Toon Melis Floor, 
Daan Alexander Bart Hendriksen, 
Cornelia Helena van Beek  
Sanne Maria Janna Boonzaayer 

*Lied ‘Verbonden met vader en moeder’ Geroepen om te zingen 79: 1 en 2. 
  ( door Bas en Sieneke) 
 
*Doopvragen aan: 

Tonnie en Anne Floor-Beuker, 
Arjan en Alies Hendriksen-van Manen, 
Gert Jan en Diana van Beek-Kas 
Cees en Daniëlle Boonzaayer- van Dasselaar. 
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1.Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in de Bijbel, 
     in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt  
     en in de kerk de bron van verkondiging is,  
     ons volle vertrouwen verdient en ons brengt bij de God van ons leven? 
  
2. Belijden jullie, dat onze kinderen,  
    hoewel ze delen in het onvolkomene van de wereld,  
    opgenomen zijn in het heil van Christus  
    en daarom gedoopt worden? 
  
3. Beloven jullie deze zoon/dochter, van wie jullie vader en moeder zijn,  
     naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen  
     in de waarheid van God en hem/haar/hen een voorbeeld van  
     christelijke levenswandel te geven? 
 
*Vraag aan de gemeente 
 
*‘Heer van uw kerk’, Lied 348: 1, 3 en 8 
Bediening van de Heilige Doop aan Toon Floor, Daan Hendriksen, Floor 
van Beek en Sanne Boonzaayer 
 
*Staande: Lied 348: 9 
 
*De doopkaarsen worden aangeboden aan de doopouders door zr Petra 
Boiten-Stienstra 
*Willeke Meppelder-Sauer biedt iets aan namens de kindernevendienst 
 
*De kinderen zingen: Weet je, dat de Vader je kent (opname) 
 
*De Bijbel open: Psalm 108: 1 t/m 6 
1 Een lied, een psalm van David. 
 
2 Mijn hart is gerust, o God, 
ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, 
3 ontwaak met harp en lier, 
ik wil het morgenrood wekken. 
 
4 U, HEER, zal ik loven in heel de wereld, 

over u zingen voor alle volken. 
5 Hemelhoog is uw liefde, 
tot aan de wolken reikt uw trouw. 
 
6 Verhef u boven de hemelen, God, 
laat uw glorie heel de aarde vervullen. 
 


