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  Voorganger  : Ds. J.H. den Braber 

  Organist  : Paul Rotscheid 

 Bediening Heilige Doop  aan Fien Flora Lagerwerf 



Welkom 

 

Afkondigingen  door Diaken 

Bas van der Burgh 

 

 

 

 

Voor verdere bijzonderheden  

verwijzen wij u naar de weekbrief.  

 

 

 



Stil gebed 

 

 

De gemeente gaat (indien mogelijk) staan. 



Gezang 293: 1, 2 en 3 

1 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! 



Gezang 293: 1, 2 en 3 

2 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! 



Gezang 293: 1, 2 en 3 

3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

   zo ik mocht ik durfde niet. 

   Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

   als Gij mij de keuze liet! 

   Wil mij als een kind behandlen, 

   dat alleen de weg niet vindt: 

   neem mijn hand in uwe handen 

   en geleid mij als een kind. 



Votum en groet 

 

 

 

  

 

Na het votum en de groet  

gaat de gemeente weer zitten.  

 

 

 



Gezang 44: 1, 2 en 3 

1 Dankt, dankt nu allen God 

   met hart en mond en handen, 

   die grote dingen doet 

   hier en in alle landen, 

   die ons van kindsbeen aan, 

   ja, van de moederschoot, 

   zijn vaderlijke hand 

   en trouwe liefde bood. 



Gezang 44: 1, 2 en 3 

2 Die eeuwig rijke God 

   moge ons reeds in dit leven 

   een vrij en vrolijk hart 

   en milde vrede geven. 

   Die uit genade ons 

   behoudt te allen tijd, 

   is hier en overal 

   een helper die bevrijdt. 



Gezang 44: 1, 2 en 3 

3 Lof, eer en prijs zij God 

   die troont in 't licht daarboven. 

   Hem, Vader, Zoon en Geest 

   moet heel de schepping loven. 

   Van Hem, de ene Heer, 

   gaf het verleden blijk, 

   het heden zingt zijn eer, 

   de toekomst is zijn rijk. 



Dooponderwijs 



Geloofsbelijdenis 
(indien mogelijk staande) 



De kinderen uit de kerk mogen naar 

voren komen 

 



Opwekking 599 Komt tot de Vader 
De dopelinge Fien wordt binnengebracht 

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 Komt tot de Vader 
 

En wat je nu 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 Komt tot de Vader 
 

-Refrein- 

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 Komt tot de Vader 
 

En wat je nu ook doet 

Zijn liefde blijft bestaan 

want 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 Komt tot de Vader 
 

-Refrein- 

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 Komt tot de Vader 
 

De liefde die hij geeft, 

De woorden die hij spreekt. 

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt. 



Doopvragen aan de ouders: 

 

 

Moeder Cindy Margaretha Lagerwerf 

Vader Evert Floris Lagerwerf 



Moment met de kinderen 



Kinderlied  

ELB 278: 1 en 2 
1  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 binnenlopen. 



Kinderlied  

ELB 278: 1 en 2 
2  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 binnenlopen. 



Bediening Heilige Doop 

aan 

Fien Flora Lagerwerf 



Dooptekst 
Marcus 10: 14b – 16  

“Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet 

tegen, want het koninkrijk van God hoort toe aan 

wie is zoals zij. 

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat 

voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet 

binnengaan. 

Jezus nam de kinderen in zijn armen en 

zegende hen door hun de handen op te leggen ” 



Vraag aan de gemeente 

Gemeente, wilt u Fien, die gedoopt is,  

dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden,  

en naar uw vermogen helpen groeien in geloof  

en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? 

 

 Wat is daarop uw antwoord? 



Psalm 134 : 3 
oude berijming 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 

Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 

Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 

Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 



Fien gaat naar de Voorhof   

en de kinderen mogen naar de 

kindernevendienst 



Stilte 

Danken voor de doop 

Gebed om de opening van het 

Woord 



1e Schriftlezing  
Mattheüs 1: 18 – 25,  2: 13 - 14, 19 – 21(NBV) 

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. 

Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan 

Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze 

zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man 

Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar 

niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het 

geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, 

verscheen hem in een droom een engel van de 

Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees 

niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het 

kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 

21 Ze zal een zoon baren.  



1e Schriftlezing  
Mattheüs 1: 18 – 25,  2: 13 - 14, 19 – 21(NBV) 

Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk 

bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd 

opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de 

profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal 

zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de 

naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent 

‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat 

de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam 

haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen 

gemeenschap met haar voordat ze haar zoon 

gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. 

 

 

 

 

 



1e Schriftlezing  
Mattheüs 1: 18 – 25,  2: 13 - 14, 19 – 21(NBV) 

 

13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen 

hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een 

engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het 

kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 

weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en 

wil het ombrengen.’ 14 Jozef stond op en week nog 

diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar 

Egypte. 



1e Schriftlezing  
Mattheüs 1: 18 – 25,  2: 13 - 14, 19 – 21(NBV) 

 

 

19 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in 

een droom aan Jozef in Egypte een engel van de 

Heer. 20 De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en 

zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om 

het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21 Jozef 

stond op en vertrok met het kind en zijn moeder 

naar Israël. 

 

 

 



2e Schriftlezing  
 Lukas 2: 21 – 24, 39 - 40, 52 (NBV) 

21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij 

besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die 

de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot 

van zijn moeder was ontvangen. 

22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich 

overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten 

laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem 

om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is 

voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke 

eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden 

toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat 

de wet van de Heer voorschrijft: een koppel 

tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 



2e Schriftlezing  
 Lukas 2: 21 – 24, 39 - 40, 52 (NBV) 

39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de 

Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar 

Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind 

groeide op, werd sterk en was begiftigd met 

wijsheid; Gods genade rustte op hem. 

 

52 Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog 

toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de 

mensen. 



Psalm 119: 1 en 2 

  1 

 Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

   wie in de regels van Gods wijsheid treden. 

   Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

   van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 

   Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

   De weg der zondaars wordt door hen          

            gemeden. 

 



Psalm 119: 1 en 2 

   2  

  Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 

   opdat wij die met ijver onderhouden. 

   Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 

   dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 

   op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 

   als ik de schoonheid van uw wet    

            aanschouwde. 

 



Verkondiging 

 

Lessen van Jozef, de stiefvader van Jezus 

 



Psalm 17: 2 en 3 

 2  Gehoorzaam aan uw heilig woord, 

    blijf ik gedurig op uw wegen; 

    ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 

    zo ga ik zonder struiklen voort. 

    Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 

    want Gij verhoort, Gij antwoordt mij, 

    wees mij genegen en nabij, 

    Gij zult mij immers niet begeven? 



Psalm 17: 2 en 3 

3  Gij hulp van wie wordt overmand, 

    hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 

    Hoe zegent Gij die U verbeiden, 

    die schuilen bij uw rechterhand. 

    Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 

    behoed de appel van uw oog; 

    breid uit uw vleugels van omhoog 

    en laat mij zo geborgen wezen. 



Kindernevendienst 

  

 

 

De kinderen komen terug in de dienst. 

 

 



Dankgebed  

 

Voorbede 

 

Gezamenlijk Onze Vader 

 

 



Inzameling van de gaven  

 • De collecten in deze dienst zijn bestemd 

voor het College van kerkrentmeesters 

* Verwarming Kerk en Voorhof 

* Verbouwing Voorhof 
 

• De collecte bij de uitgang is bestemd voor  

 het College van kerkrentmeesters 

Instandhouding erediensten 

 

Tijdens de collecte komen de kinderen van de oppas in de kerk. 
 

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam  

beschikbaar voor een luisterend oor en/of gebed voor u. 

 

  

   

   

  

   

  



ELB 270: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

   1  Ga nu heen in vrede,  

   ga en maak het waar. 

   Wat wij hier beleden  

   samen met elkaar. 

   Aan uw daag’lijks leven,  

   uw gezin, uw werk. 

   Wilt u daaraan geven,  

   daar bent u Gods kerk. 

   Ga nu heen in vrede,  

   ga en maak het waar. 

  

    



ELB 270: 1 en 2 
(indien mogelijk staande) 

2  Ga nu heen in vrede,  

   ga en maak het waar, 

   wat wij hier beleden  

   samen met elkaar. 

   Neem van hieruit vrede,  

   vrede mee naar huis, 

   dan is vanaf heden  

   Christus bij u thuis. 

   Ga nu heen in vrede,  

   ga en maak het waar. 

  

    



Zegen  
 

 

 

met gezongen Amen 



Gezegende Zondag 
 

In de middagdienst, welke begint  

om 17.00 uur gaat voor: 

Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland 
 

Deze dienst is na te beluisteren op www.kerknumansdorp.nl 

U bent nu van harte uitgenodigd om met elkaar een 

kopje koffie, thee of limonade te drinken in de Voorhof 

Er zijn 2 leden van het nazorgteam beschikbaar  

in de kerkzaal  voor u; voor een luisterend oor  

en/of een gebed. 


