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Lieve Nina, 

 

Je huilt, je lacht, begint te gapen, 

gaat daarna een uurtje slapen, 

je speelt verrukt met je handjes en voetjes, 

trekt daarbij de mooiste snoetjes. 

Je brabbelt en er verschijnt een lach, 

stralender dan de zon op een zomerdag. 

Je bent onbevangen, vrij van zorgen, 

maakt je niet druk over de dag van morgen. 

 

Vandaag willen we jou en God beloven 

je niet van die onschuld te beroven, 

je te behoeden voor verdriet en pijn, 

er, als je bang bent, voor jou te zijn. 

Je boven alles onze liefde te geven 

als basis voor je verdere leven. 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere medewerking: 

 

Jurjen de Jong, orgel 

Imgrid Rugenbrink, koster 

Frans Weeda, predikant 

Harry van Keulen, o.v.d. 
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Voor aanvang van de dienst is er orgelspel 

 

Kerkenraad en doopouders komen binnen. 

 

 

Welkom en Aansteken van de kaarsen 

 (daarna gaat de gemeente staan) 

 

Openingslied:  Lied 216 

 

1 Dit is een morgen, als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige aarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3 Dag van mijn leven. Licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Moment van stilte 

 

Groet: 

v Onze hulp is in de naam van de Heer 

a die hemel en aarde gemaakt heeft 

v De Heer zij met u 

a ook met u zij de Heer. Amen.  

   (de gemeente gaat zitten) 



 4 

Kyriegebed, met gezongen respons:  

 

 

 

 

 

Glorialied:    Lied 150a 

 

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn woord. 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

 

 

Bediening van de doop 

 

- Vraag naar de naam en verantwoording 

 

- Belijdenis 
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Gelooft u dat het leven een geschenk is van God, een weg om 

te gaan om op die weg te groeien in wijsheid en liefde? 

Allen: Dat geloven wij  

 

Gelooft u dat deze levensweg van ons loopt in het voetspoor 

van Jezus Christus? 

Allen: Dat geloven wij  

 

Gelooft u in de samenbindende kracht van de Heilige Geest die 

ons leven vernieuwt? 

Allen: Dat geloven wij  

 

- doopgebed 

 

als Nina wordt binnengedragen zingen wij samen: 

 

Dooplied:     Lied 354: 1, 3 
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3 Jij huilt nog van verwondering, 

maar jij hoort hier, in onze kring. 

Het water wacht, die diepe zee 

geeft jou een taal en teken mee. 

 refrein 

 

- bediening van de doop 

 

- zegening 

 

Dooplied:     Lied 354: 4, 5 

4 Dit teken is een heilgeheim: 

God wil met jou verbonden zijn. 

Hij is nabij, waar jij ook bent,  

omdat Hij je bij name kent. 

 refrein 

 

5 Zo komt jouw leven aan het licht, 

zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 

Gods adem heeft jou aangeraakt  

en je tot bondgenoot gemaakt. 

 refrein 

 

- Gedicht door Isabelle 

 

- Beloften 

door de ouders: 

 

namens de gemeente: 

Belooft u dat er, wat u betreft, voor Nina, voor Isabelle en voor 

hun ouders altijd plaats zal zijn in deze kring? 

 Allen: Ja,van harte! 

 

- aansteken doopkaars 
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Dooplied:    ‘Ik wens jou’ 

 

Ik wens jou een dak boven je hoofd, dat je huis een thuis mag 

zijn, je tafel vol met brood, dat je rustig slapen kan, 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 mooie 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. 

 

Ik wens je vrede toe om wie je bent dat je lacht en huilt met alle 

mensen die je kent dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen die jij 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 vind 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. 

 

 

Gebed om Geest 

 

 

Het verhaal van de mand 
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Schriftlied:   Lied 326 

 

1 Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 

nabij en nieuw, ons aangedaan, 

weer vlees geworden, opgestaan. 

 

2 Dit woord komt tot ons op de wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 

Dit woord dat God van oudsher sprak. 

 

Eerste Schriftlezing:  Noach en de regenboog  
Noach en zijn familie zagen de eerste regenboog, met alle kleuren 

van de regenboog erin. Noach zei: ‘Dat is een brug, die betekent dat 

God belooft dat Hij nooit, nooit meer zoiets vreselijks zal laten 

gebeuren. Altijd als de regen aankomt, terwijl de zon nog schijnt, zal 

je die kleurenbrug zien en dan weet je het weer: nooit zal er meer 

zoveel water tussen God en de mensen kunnen komen. Nooit zullen 

God en de mensen meer zover uit elkaar mogen raken’. 

 

Schriftlied:   Lied 326 

 

3 Dit woord blijft leven in een lied. 

Waar mensen zingen, sterft het niet,  

als adem die de harten voedt, 

als lente die ons bloeien doet. 

 

4 Dit lied dat onze nacht verstoort, 

wordt keer op keer als nieuw gehoord. 

Het breekt zich baan in morgenlicht, 

een nieuwe dag, een vergezicht. 
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Tweede Schriftlezing:   fragmenten uit II Timotheüs 
 

Ik spoor je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je 

schonk, toen ik jou de handen oplegde. God heeft ons niet een geest 

van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 

bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te 

getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem 

gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht 

die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige 

taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit 

genade had besloten. 

Deze boodschap is betrouwbaar:  

Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven. 

Als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen. 

Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 

Als wij ontrouw worden, blijft Hij trouw, want zichzelf ontrouw 

worden kan Hij niet. 

  

 

Schriftlied:   Lied 326 

 

5 Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 

een woord dat onze monden vult, 

een lied dat Gods gelaat onthult. 

 

6 O woord, zolang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan: 

Gezegend, hier en overal 

die is, die was, die komen zal! 

 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 
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Mededelingen en Inzameling van de gaven 

 

Gebeden 

 

Slotlied:  Lied 908: 1, 3, 6, 7 

 

1 Ik heb U lief, o mijn beminde, 

die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 

Ik heb U lief, o welgezinde, 

wiens komst ik dag en nacht verbeid. 

Ik heb U lief, o schoonste licht, 

glans van Gods aangezicht. 

 

3 Ach, dat ik U zo laat herkende, 

Gij die de schoonheid zelve zijt, 

dat ik niet eer mij tot U wendde, 

mijn zielenrust, mijn zaligheid. 

Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 

zo laat heb liefgehad. 

 

6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 

dat ik niet weer verdwalen zal; 

houd Gij mijn voeten op uw wegen, 

dan brengen zij mij niet ten val. 

O licht, dat op mijn leven viel, 

verlicht mij, lijf en ziel. 

 

7 Ik heb U lief, o wonderschone, 

ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

Ik vraag niet dat Gij mij zult lonen; 

ik heb U lief, ook in de nood, 

ik heb U lief, o schoonste licht, 

gezegend Aangezicht. 
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Uitzending en Zegen 

 

 door de gemeente beaamd met gezongen Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vòòr in de kerk kunt Marthe en Houdijn gelukwensen 


