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In deze dienst zal de Heilige doop worden bediend aan 
Frederik Marius Klapwijk

Voorganger: Ds. Dennis Verboom
Ouderling van dienst: Conny van der Kaaij
Muzikale medewerking: leden van ‘Honsels Harmonie’ en 

‘Muziekver. Rotterdam Aan Zee’



Muziek 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Psalm 139: 1, 2 en 8
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Stil gebed, votum en groet

Aanvangstekst uit Psalm 13 en inleiding 

Smeekgebed

Verkondiging van Gods genade en glorie



Glorialied LB 909
Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren, blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 10: 46 - 52

Lied LB 534
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.



Verkondiging

Lied Gezang 334
Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.

Onderwijzing over de doop 

Doopvragen aan de ouders

Gezongen geloofsbelijdenis LB 340B
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en
der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan
van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des
almachtigen  Vaders;  vanwaar  Hij  komen  zal  om  te  oordelen  de
levenden en de doden.



Ik  geloof  in  de  Heilige  Geest.  Ik  geloof  één  heilige,  algemene,
christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen
Doopgebed

Bediening Heilige Doop aan Freek Klapwijk

Lied Evang. Liedbundel 452
Refrein; Jezus is de goede herder,

Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
Refrein; Jezus is de goede herder,

Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder,
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
Refrein; Jezus is de goede herder,

Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Ontsteken van de doopkaars

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezongen Onze Vader –
LB 371
Onze Vader in de hemel, heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan



In de hemel, zo ook hier op aard’

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. (2x) 

Onze Vader in de hemel geef ons daag'lijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. (2x) 

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. (2x) 

Slotlied LB 657
Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild!

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven, om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.



 
Heenzending en zegen


