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Muziek voor de dienst door Joke Bar-

telds: 

Liebster Jesu wir sind hier – J.S. Bach 

Here Jezus om Uw woord – NLB 314 

 
Luiden van de klok 

 

Welkom 

 

Stil gebed  

 
Votum en groet: 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 

g. en niet loslaat het werk van zijn handen 
v. Genade, barmhartigheid en vrede voor 

u, van God – de Vader, de Zoon en de Hei-

lige Geest. 

g. Amen. 

 

Inleiding 
 

Samen spreken: NLB 139:1-6, 

13,14,23,24 

 

 

Voorganger: 

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 

u weet het als ik zit of sta, 

u doorziet van verre mijn gedachten. 

Ga ik op weg of rust ik uit. U merkt het 
op, met la mijn wegen bent u vertrouwd. 

Allen: 
4Geen woord ligt op mijn tong, 

of u, HEER, kent het ten volle. 
5U omsluit mij, van achter en van voren, 

u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 

Voorganger: 
13U was het die mijn nieren vormde, 

die mij weefde in de buik van mijn moe-
der. 
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van 

mijn bestaan, 

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 

Allen: 
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 

peil mij, weet wat mij kwelt, 
24zie of ik geen verkeerde weg ga, 

en leid mij over de weg die eeuwig is. 
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Zingen/luisteren: NLB 139b: Heer, U 

doorgrondt en kent mij 

https://youtu.be/TipiBpXAbmo  

 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

 
Refrein: 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 
Refrein 2x 

 
Gebed 

 

Zingen/luisteren: Is je deur nog op 

slot?    

https://youtu.be/a9oFT9sGuCE  

 
Refrein: 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 

Van je krr-krr-krr 
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 het is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis. 
Refrein  

 

Schriftvertelling: Handelingen 16:11-15 

 
Overdenking 

 

Lied: Jona, ga naar Ninevé   

https://youtu.be/MxICbGMXjW0  

 

 

Op een dag zei God tegen Jona 

Luister goed! 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar Jona die zei 'nee 
Ik wil niet naar die nare stad 

De mensen daar die kunnen me wat' 

Zei Jona en hij ging op pad 

Tot hij een schip gevonden had 

Dat voer naar Tarsis over zee 
Maar niet naar Ninevé 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

'Ik wil niet' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar God ging met hem mee 
Hij stuurde 't schip in een orkaan 

En de mensen riepen 'We vergaan' 

En ach, het lot wees Jona aan 

Die zei 'Ik heb wat doms gedaan 

Ik wou niet luisteren naar Gods woord 
Gooi mij maar overboord'  

Plons! 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar daar zwom een vis in zee 
Die lustte Jona al te graag 

Drie dagen zat hij in z’n maag 

Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd 

Ik zal doen wat ik heb beloofd' 

En de vis zwom pijlsnel naar het strand 
En spuugde hem aan land 

 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

'Ik wil wel' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

 
Jona, Jona, ga naar Ninevé 

'Ik ga al' 

Jona, Jona, ga naar NInevé 

'Ik ga naar Ninevé' 

 
Doopgebed 

 

Zingen/luisteren: Laat de kind’ren tot 

Mij komen   

https://youtu.be/QpjxBvpCzME  

 
Laat de kind’ren tot mij komen, 

alle, alle kind’ren. 

Laat de kind’ren tot mij komen, 

niemand mag ze hind’ren. 

Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kind’ren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij mij binnen lopen. 
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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 binnen lopen. 

 

Presentatie en doopvraag 

 
Geloofsbelijdenis, hardop gesproken:  
Ik geloof in God de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde; en in Jezus 

Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die 
ontvangen is van de Heilige Geest, geboren 
uit de maagd Maria, die geleden heeft on-
der Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestor-
ven en begraven, die is neergedaald in de 
hel, op de derde dag opgestaan van de 
doden, opgevaren naar de hemel en zit aan 
de rechterhand van God, de almachtige 
Vader, vanwaar Hij zal komen om te oorde-
len de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige al-
gemene christelijke kerk, de gemeenschap 
der heiligen, de vergeving van zonden, de 
wederopstanding van het lichaam, en het 
eeuwige leven. 
Amen. 

 

Bediening van de doop 

 
Kinderzegen 

 

Ontsteken doopkaars 

 

Doopgelofte ouders 

 
Welkom:  

V: Gemeente, draag hen in uw gebeden en 

ga met hen de weg van het Koninkrijk 

A: Welkom kind van God, welkom in de 

kerk van Christus, welkom in ons midden! 
 

Zingen/luisteren: Verbonden met vader 

en moeder   

https://youtu.be/uSWLg1f_8eQ 

 

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 één bij op dit feest 
want jij bent gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

 

Je bent al een tijdje bij mensen, 

je naam is bij ons al vertrouwd 

en dus is het tijd om te vieren, 

dat God die je kent, van je houdt. 
Refrein 

 
Je bent een begrip aan het worden,  

steeds meer mensen noemen je naam 

Ook God begint jouw naam te roepen 

en dus zijn zijn wij hier nu tezaam 
Refrein 
 

Nu mag je gaan leven met mensen 

Verbonden in liefde en trouw 

Omdat zij vandaag bij dit dopen 

Gods Naam legden naast die van jou. 
Refrein 
 

Afscheid van de familie Von der Heide 

 

Afscheid Lotte von der Heide-Tip als 

jeugdouderling 
 

Bevestiging van Ruben Beuker als jeug-

douderling 

 

Zingen/luisteren: NLB 840 Lieve Heer, 

Gij zegt kom en ik kom   
Ingespeeld door Joke Bartelds 

 

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten 
telt en de Heer zegt kom en ik kom. 

 

O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, Gij zegt 

ga en ik ga, laat mij niet alleen, wees het 

woord in mijn vlees en de geest om mij 

heen, wees de adem waaruit ik ontsta. 
 

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, ik 

zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt 

wijn en uw lichaam brood voor wie honge-

rig zijn en uw naam wordt een lied in mijn 
mond. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Mededelingen, o.a. collecte 

 
Zegen: Ierse reiszegen, samen hardop 

gesproken 

V: Moge de weg je tegemoetkomen. 

Moge de wind altijd in je rug zijn. 

Moge de zon warm op je gezicht schijnen, 
de regen zacht op je velden vallen. 

En tot we elkaar weerzien,  

moge God je vasthouden in de palm van 

Zijn hand. 

 
 

https://youtu.be/uSWLg1f_8eQ


A: Moge de zon je dagen verwarmen, 

de sterren je nachten verlichten. 

Moge de bloemen bloeien langs je pad. 

Moge je huis alle stormen doorstaan. 

En tot we elkaar weerzien,  

moge God je vasthouden in de palm van 
Zijn hand. 

 

V: Zo zegene ons God: de Vader, de Zoon 

en heilige Geest. 

A: Amen. 
 

Slotlied zingen/luisteren: Wat de toe-

komst brengen moge   

https://youtu.be/Cd_LRhzOM5I 

 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand.  
Moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen. 
Vader, wat Gij doet is goed.  
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed.  
 

Heer, ik wil uw liefde loven. 
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet waarom.  
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom.  
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand.  
Loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 
 
Muziek na de dienst door Joke Bartelds: 
Wat de toekomst brengen moge – NLB 913 
 
 
 
 
 
 
 

Collecten: U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken op bankrekeningnummer 

NL 51 RABO 0373740913 Wij danken u voor uw bijdrage. 

============================================================================= 

====================================================================== 
 

 
 

 

 

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur  
bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl 

Buitendienst 18 juli 
Bij velen leeft het verlangen om elkaar weer te ontmoeten. Vanaf 1 
juli is het in principe toegestaan om met 100 mensen kerkdiensten 

te gaan houden. We hebben als kerkenraad besloten dit NIET te 
doen. Wel willen we een buitendienst organiseren en wel op zater-
dagavond 18 juli a.s., Aanvang 19.00 uur en alleen bij goed weer.  
We maken een opstelling op het kerkplein. De anderhalve meter 

afstand zullen we in acht nemen. Er zullen looproutes zijn. Er mag 
niet worden gezongen, alleen zachtjes neuriën.  
Jans Kroon zal het orgel bespelen en begeleiden.  

Thema: Een goed reisadvies! 
Medewerking wordt verleend door Grietje Velzing, Dinie de Jong en 

ds. Harry Klaassens.  
U kunt zich hiervoor opgeven bij Geert Velzing of één van de ker-
kenraadsleden.  
U komt alleen als u zich gezond voelt en niet verkouden bent. Dit 

wordt bij aankomst gevraagd.  
U gaat zitten op de u aangewezen stoelen. Mensen uit één huis-
houden zitten bij elkaar;  
Na afloop is er koffie op het kerkplein, daarbij blijven we de 1,5 

meter afstand in acht houden!  
We hopen elkaar op deze manier toch weer te ontmoeten en God te 
eren.  
Met vriendelijke groeten,  

Namens de kerkenraad, D.H. de Jong-Beuker voorzitter,  

              G. Velzing scriba. 
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