
Mededelingen

Votum en Zegengroet >

De bloemen gaan vandaag naar

Nooyke en Peter Stam



Votum en Zegengroet

Opwekking 733 >





Gebed

Psalm 105 : 5 >





Doopformulier



Onderwijzing

Peter en Nooyke willen graag hun zoon laten dopen. We 
luisteren naar de woorden, waarmee Jezus Christus de 
doop heeft ingesteld: ‘Mij is alle macht gegeven in de 
hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken 
tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze 
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de 
voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:18-20)



We worden in de naam van God, de Vader, gedoopt, 
omdat wij door Jezus Christus Gods kinderen zijn. Hij 
zorgt voor ons als een goede Vader in de hemel. We 
worden in de naam van God, de Zoon, gedoopt, omdat 
wij in leven en sterven eigendom zijn van Jezus 
Christus, die ons gekocht heeft met zijn kostbaar 
bloed. We worden in de naam van God, de Heilige 
Geest, gedoopt, omdat Hij ons door het geloof met 
Christus verbindt, ons troost en altijd bij ons blijft.



Onze kleine kinderen begrijpen nog niet, wat de doop 
betekent, maar de toezegging dat zij Gods kinderen 
zijn is al over hun leven uitgesproken. Ook zij behoren 
tot het verbond van God en tot zijn gemeente. De 
doop is het teken van Gods genade. Dit teken kan niet 
herroepen worden. Gedurende ons hele leven, en ook 
wanneer we aan ons geloof twijfelen, moet dit teken 
ons er weer zeker van maken, dat wij bij Jezus Christus 
horen. Daarvoor zij God eer en dank, nu en in 
eeuwigheid.



Gebed

Wij zijn U onze dank schuldig, HERE onze God, want U 
hebt zich met ons in leven en dood verbonden. U hebt 
de aarde uit het water van de oervloed tot leven 
geroepen. U hebt door het water van de zondvloed 
een nieuw begin met uw schepping gemaakt. U hebt 
uw volk Israël uit de slavernij bevrijd en door het water 
van de Rode Zee naar het land van de belofte geleid.



U hebt ons uw Zoon bekend gemaakt, toen Hij in het 
water van de Jordaan gedoopt werd. U hebt Hem als 
eerstgeborene van uw toekomstige wereld uit de dood 
opgewekt. U brengt dankzij Jezus Christus een 
gemeente bij elkaar, die met Hem gedoopt, gestorven 
en opgestaan is. Zij wordt door zijn Geest tot leven 
gewekt en is onderweg naar zijn toekomst.



Wij bidden U voor Sem, die zo meteen de doop 
ontvangen zal. Noem hem uw kind, red hem door 
Jezus uw Zoon, leid en bescherm hem door uw Geest. 
Geef mensen om hem heen, die hem in liefde en 
trouw tot U en tot uw gemeente brengen. Laat hem zo 
groeien in geloof, hoop en liefde, dat hij een gelovige 
partner van uw verbond en een levend lid van het 
lichaam van Jezus Christus, onze Heer, zal worden. 
U, de HEER, zei eer en lof in eeuwigheid!  AMEN



Doopvragen

Omdat God zijn verbond aangaat met ons en onze 
kinderen, moeten de kinderen van gelovige ouders 
gedoopt worden. Omdat ze zelf nog geen antwoord 
kunnen geven, vraag ik jullie als ouders:



Erkent u dat uw kind zondig en schuldig ter wereld is 
gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan 
het eeuwig oordeel onderworpen is, maar dat hij toch 
in Christus voor God heilig is, en daarom als lid van zijn 
gemeente gedoopt behoort te zijn?



Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe 
Testament, zoals die in de Apostolische 
Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente 
verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de 
verlossing is?



Belooft u dat u uw zoon zult voorgaan in een 
christelijke manier van leven en hem zo goed mogelijk 
zult onderwijzen en laten onderwijzen, om hem te 
leren begrijpen wat het betekent gedoopt te zijn?



Vader en moeder Peter en Nooyke wat is daarop jullie 
antwoord? 

Ja



Doop >



Doop

Sem Henk Jan Stam 



Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Opwekking 599



En wat je ook doet, zijn liefde blijft bestaan.

Ook niets wat jij ooit deed,

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

Opwekking 599



Kom tot de Vader, kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 

Opwekking 599



En wat je ook doet, zijn liefde blijft bestaan.

Ook niets wat jij ooit deed,

verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

gaf Hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Opwekking 599



Kom tot de Vader, kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 

Opwekking 599



De liefde die Hij geeft,

de woorden die Hij spreekt.

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

Opwekking 599 Slot formulier >



Aanspraak gemeente

Geliefde gemeente, Sem is nu gedoopt en hoort 
daardoor tot de christelijk kerk. Wij heten hem
welkom in onze gemeente. Wij willen hem met ons 
gebed begeleiden en er toe bijdragen dat hij groeit in 
geloof, hoop en liefde. Laten we open blijven staan 
voor het zoeken en vragen van jonge mensen. Laten 
we bereid zijn, hen te begrijpen, en meehelpen, dat ze 
in onze
gemeente een echt thuis vinden.

Gebed >



Gebed

Levende God, wij hebben dit kind in uw Naam gedoopt 
en opgenomen in de gemeenschap van uw gemeente. 
Wij hebben hem het teken van het leven gegeven. Wij 
danken U, dat U ons dit kind toevertrouwt. Laat ons 
zien, hoe wij deze verantwoordelijkheid op de juiste 
manier kunnen uitvoeren.



Hou dit kind in uw nabijheid, geef de ouders kracht, 
hem goed op te voeden; laat hem mensen ontmoeten 
die hem serieus nemen, het goede met hem
voorhebben en hem niet op dwaalwegen leiden. 
Help ons, dit kind zo te benaderen, dat het uw liefde 
ontdekt, uw vergeving ervaart en in de 
geloofsgemeenschap blijft, waarin zij leven en ademen 
kan. AMEN



Preek

Mattheüs 28 : 19, 20a



19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 

Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun 

te leren dat ze zich moeten houden aan alles 

wat ik jullie opgedragen heb.

Opwekking 281 >

Preek

Mattheüs 28 : 19, 20a





Preek

18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van 

de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
20en hun te leren dat ze zich moeten houden 

aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 

houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Eeuwigheidszondag >



Eeuwigheidszondag



Egbert Broeksema

5 mei 1941 - 23 december 2020

Wanneer je bang bent, vind je steun bij 

Gods onoverwinnelijke rechterhand.



Henderkina Engbers – Oosterveld

1 oktober 1932 - 22 januari 2021

In het leven moet je soms veel 

verliezen, dankzij de Goede Herder 

lijden we geen gebrek.



Bert Goverts

31 mei 1950 - 18 februari 2021

Gods wil kan wonderlijk zijn ; Hij wijst 

mij de weg, de weg die geen mens 

bedenkt.



Martina Wiltjer – Heijs

3 mei 1928 - 21 maart 2021

De HEER is waakzaam, of we nu 

gaan of komen; Hij is trouw voor 

eeuwig.



Johanna Slaa – Hobbelink

19 september 1936 - 18 april 2021

De HEER is de God van machtige 

legers; wat een geluk als je op 

Hem vertrouwt.



Mark Welmers

17 januari 1978 - 24 april 2021

Ik kan wel naar de hemel klimmen, 

maar dan bent U daar.

Ik kan wel afdalen naar het land van de 

dood, maar daar bent U ook.

Gedicht >



De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen.

en zijn wij even bij elkaar

aan ’t einde van het jaar.



De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.



De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

tekst: Hanna Lam
Opwekking 818 >





Gebed

Geloofsbelijdenis >





Collecte

De eerste collecte is voor de zending.

De tweede collecte is voor de kerk.

Opwekking 710 >

NL03 INGB 0644 2725 11 



Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de plek waar ik zal staan

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt

O God zegen mij alle dagen lang!

Opwekking 710



Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest Heer

Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Opwekking 710



Zegen ons waar we in geloof voor leven

Zegen ons waar we hoop en liefde geven

Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Opwekking 710



Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Opwekking 710 Zegen >



Zegen



Uitreiken doopbijbel en cadeau KIK



Wij wensen u een fijne zondag!


