
Liturgie bij de eredienst  
  

op zondag 16 juni 2019 
  
  

waarin de Heilige Doop bediend wordt aan 
Hermannes Kornelis Aart Vellinger 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

Protestantse gemeente Ichthus (Emmen) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Orde van dienst 
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een 
voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als  
voorbereiding op de dienst.  
  
Jezus zegt: De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle 
waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort.     (Johannes 16:12-
15) 
  
Luiden van de klok   
  
Stilte 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 139b:1 
  

1 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. 
 
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u.         
 G: Ook met u zij de Eeuwige. 
  

V: Onze hulp is in de Naam van de Here God 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte  
 G: en doe ons weer leven met hart en ziel.   
V: Laat ons, o Heer uw liefde zien  
 G: en geef ons uw heil. 
V: Leer ons te kijken met ogen vol verwondering  
 G: en leer ons te doorgronden wie we zijn voor U. Amen    
  
 



Zingen: NLB 139b:2 
   

2 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:  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.     
 

(gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  
Gebed 
 
Zingen: HH 679: 1 en 3 
  

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
   waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
   Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
   Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
   Schijn in mij, schijn door mij!  Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit  
        land met uw heerlijkheid. 
        Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
        Zend uw rivier, laat uw  
        heil heel de aard’ vervullen. 
        Spreek, Heer, uw woord dat het  
        licht overwint. 
  
3 Staan wij oog in oog met U, Heer, 
   daalt uw stralende licht op ons neer, 
   zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
   U volmaakt wie volkomen zich geven. 
   Schijn in mij, schijn door mij!  Refrein 
  
Lezen: Johannes 3: 1 - 16 (BGT)    
  



Zingen: NLB 686: 1 en 2  
  

1 De Geest des Heren heeft  2 Wij zijn in Hem gedoopt 
   een nieuw begin gemaakt,     Hij zalft ons met zijn vuur. 
   in al wat groeit en leeft     Hij is een bron van hoop 
   zijn adem uitgezaaid.     in alle dorst en duur. 
   De Geest van God bezielt     Wie weet vanwaar Hij komt 
   wie koud zijn en versteend     wie wordt zijn licht gewaar? 
   herbouwt wat is vernield     Hij opent ons de mond 
   maakt een wat is verdeeld.     en schenkt ons aan elkaar. 
  
Preek     
  
  
Zingen: HH 417: 1 en 2   
  

Refrein 1: Weet je dat de Vader je kent? 
  Weet je dat je van waarde bent? 
  Weet je dat je een parel bent, 
  een parel in Gods hand, 
  een parel in Gods hand? 
  
1 Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 
   je bent een oen; 
   ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
   ik ben niets waard. 
   Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
   ik leer het nooit. 
   Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 
   'k Heb altijd pech, ik ga maar weg.  Refrein 1: 
  
2 Ik snap alweer niks van die rare som, 
   ik ben zo dom;  
   m'n bloes zit onder de spaghetti-mix, 
   ik kan ook niks. 
   Al noemt de hele klas mij sacherijn,  
   ik mag er zijn. 
   Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij - 
   God houdt van mij, God houdt van mij!   
 

Refrein 2:  Ik weet dat de Vader me kent. 
  Ik weet dat ik van waarde ben. 
  Ik weet dat ik een parel ben, 
  een parel in Gods hand, 
  een parel in Gods hand. 
  
  
De dopeling komt binnen onder het zingen van: HH 506: 1 en 2 
  
 
 



1 Laat de kind’ren tot Mij komen,   2 Laat de mensen tot Mij komen 
   alle alle kind’ren.        over alle wegen. 
   Laat de kind’ren tot Mij komen,      Laat de mensen tot Mij komen, 
   niemand mag ze hind’ren.       houdt ze toch niet tegen! 
   Want de poorten van mijn rijk      Want de poorten van mijn rijk 
   staan voor kind’ren open,       gaan ook voor hen open, 
   laat ze allen groot en klein       als ze aan een kind gelijk 
   bij Mij binnenlopen.        bij Mij binnenlopen. 
  
Presentatie: muziek „Iedereen is anders” en foto’s van de dopeling  
  
Zingen: GotZ 79: 1 
1 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 een bij op dit feest 
        want jij wordt gedoopt in 
        de naam van de Vader, de Zoon 
        en de Heilige Geest. 
  
Dooponderricht en doopgebed  
  
Zingen: GotZ 79: 2 en 3 
  

2 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 
  
3 Je bent een begrip aan het worden; 
   steeds meer mensen noemen je naam; 
   ook God begint jouw naam te roepen 
   en dus zijn wij hier nu tezaam.   Refrein 
  
Doop en doopzegen 
  
Gedicht 
  
Vragen aan ouders en gemeente  
 
Zingen: GotZ 79: 4 
  

4 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 
  
Gebeden 
  
Collecte  (1e: diaconie / 2e: wijkkas)  



  
Zingen: NLB 416: 1 en 2 
  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   jou nabij op al je wegen 
   met zijn raad en troost en zegen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
 2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
  
Zingen: NLB 416: 3 
  

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

  
  
  
  

 


