
Orde van dienst zondagmorgen 17 oktober 2021 – ds. Agnes Gooijer 

In deze dienst wordt Bastiaan den Hollander gedoopt 

 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
We gaan staan 
 
Lied: Rond het licht dat leven doet, NLB 287: 1, 2, 3 en 5 
 
Stilte 
Laten we stil worden. 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
 
Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht, NLB 221: 1 t/m 3 
 
Gebed 
 
Kinderlied: God kent jou – piano 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 



om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
Kindermoment 
 
Orgelspel: lichtliedje III: Het licht is ons voorgegaan, NLB 285 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Psalm 139:1-18 
 
Verkondiging 
 
Lied: Heer, U doorgrondt en kent mij, NLB 139b: 1 en 2 
 
De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de dienst 
 
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Inleidend woord 
 
Lied: Laat de kind’ren tot mij komen, ELB 278: 1 en 2 
 
Onderwijzing 
 
Presentatie dopelingen door ovd 
 
Gedicht door de oma van Bastiaan 



Luisterlied: Wonderlijk, Sela – piano 
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, 
toen ik in het geheim gemaakt werd. 
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. 
U schreef het in uw boek; 
U kent mij. 
  
Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 
  
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben 
is wonderlijk gemaakt, uit liefde. 
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering 
wordt door U gehoord. 
U kent mij. 
 
Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 
Leven met U, altijd. 
 
 Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast. 
 
Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast. 
 
Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast. 
 
Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast. 
 
Tussenspel 
 
Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 
Leven met U, altijd. 



Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 
Leven met U, altijd. 
 
Water in doopvont schenken 
 
Doopgebed 
 
Belijdenis: afwending en toewending 
 
Wil je je afwenden van alle kwaad, 
van alles wat tegen Gods wil in gaat? 
En wil je je toewenden naar Christus 
en naar zijn rijk dat komt? 
A: Ja, dat wil ik.  
 
Geloof je in God de Vader, 
Schepper van hemel en aarde? 
Geloof je in zijn Zoon, Jezus Christus,  
onze opgestane Heer en Verlosser? 
Geloof je in de heilige Geest, 
die bij ons is, en ons leven vernieuwt? 
A: Ja, ik geloof.  
 
Doop en handoplegging 
 
Aansteken en overhandigen doopkaars  
 
Geloften 
 
Gemeente, 
Willen jullie Bastiaan,  
naar jullie vermogen  
helpen groeien in het geloof 
en willen jullie hem helpen Christus na te volgen? 
 
G: Ja, dat willen wij.  
 
Staand toezingen van Bastiaan, zijn ouders, zussen en broer met het lied: De Here zegent jou 
- piano 
 
Overhandigen kinderbijbel en doopschijf 
 
Kinderen knd zingen de dopeling en zijn ouders toe: Een parel in Gods hand, refrein 
 



DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Aandacht voor de collectes 
1. onze eigen gemeente 
2. werelddiaconaat 
 
Slotlied: Dank, dank nu allen God, NLB 704: 1 t/m 3 
 
Heenzending en zegen 
 
G: Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 


