
                

               Liturgie van de Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet”    

                 Zondag 11 juni 2017  In deze dienst wordt  Noah Fraanje gedoopt. 

                   Voorgangster : Ariane Kuijvenhoven uit ’s Gravenzande 

                                        Pianiste : Suzanne Zijderveld 

 

Welkom en mededelingen  door Peter Bolderheij 

 

Aansteken van de kaars  door  Nienke Slot 

 

Intochtslied : NLB 139: 1, 7 en 8  staande 

 

1  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 7  Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, mij met uw vingers aangeraakt, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, met toegewijde tederheid 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. mijn nieren en mijn hart bereid, 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, mij in de moederschoot geweven, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

mij met uw wonderen omgeven, 

8  Ik loof U die mijn schepper zijt,  
die met uw liefde mij geleidt,  
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,  
in 't diepst der aarde opgebouwd.  
Niets blijft er voor uw oog verborgen.  
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.  
 

    
 

    
 

Stil gebed, bemoediging en groet      we gaan zitten 

 

Zingen  ELB 278 : 1 en 2 

   

1  Laat de kind'ren tot Mij komen, 
alle, alle kind'ren. 
Laat de kinderen 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. 
 

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 binnen lopen. 

Uitleg doop 
 
Gebed 

 

Getuigenis en belofte van de ouders 

 

 

 

 



 

 

Zingen:  NLB 348 : 1, 2 en 3  onder het naspel wordt Noah binnengebracht 

 

    1  Heer van uw kerk, 

 
Gij hebt het woord genomen 

 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 

 
want hunner is het koninkrijk. 

 
   
 
3  Reeds staat Gij klaar 

 
en komt ons vriend’lijk tegen, 

 
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 

 
eer wij U zoeken zijt Gij daar. 

 
 

    2  Hier zijn wij dan: 

 
van U is 't jonge leven, 

 
het moet U dankend worden weergegeven 

 
want alles komt uit uwe hand. 
 

  
 Noah wordt gedoopt en krijgt de Zegen 

 

 

Zingen:  NLB 348 : 9   staand 

9  Er is gedoopt! 

Wij allen zijn verbonden, 

het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 

de ganse kerk in één geloof. 

 

 

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst 
 

Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing:  1 Petrus 1 : 22  –  1 Petrus 2: 10  door  Dieuwke van der Wel 

l22Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw 
broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23als 
mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods 
levende en altijd blijvende woord. 24‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het 
veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit 
woord is het evangelie dat u verkondigd is. 

21Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 
4Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die 
God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een 
hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen 
uit.’ 7Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De 
steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8En: ‘Het is een steen waarover men 
struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet 
gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van 
priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10Eens 
was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn 
ontferming u geschonken 

    



 

  

  

  

 

 
    

Verkondiging: Bouwen aan een geestelijk huis -  Levende stenen 

 

Zingen:  NLB  971 : 1, 2 en  3  

 
 

    1  Zingt een nieuw lied voor God de Here 

 
en weest van harte zeer verblijd. 

 
God wil alhier met ons verkeren, 

 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 

 
Hij heeft de hand 

 
en het verstand 

 
gezegend voor het werk, 

 
de bouw van Christus' kerk. 

 

    2  God wil aan ons telkens weer tonen 

 
dat Hij genadig is en trouw. 

 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 

 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 

 
Maar niet met steen 

 
en hout alleen 

 
is 't grote werk gedaan. 

 
't Zal om onszelve gaan. 

 
    3  De Heil'ge Geest geeft taal en teken. 

 
Christus deelt al zijn gaven uit. 

 
De Vader zelf wil tot ons spreken 

 
en elk verstaat wat het beduidt. 

 
Wees ons nabij 

 
en maak ons vrij 

 
in dit uw heiligdom. 

 
Kom, Here Jezus, kom! 

 

Kinderen komen terug 

 

 Zingen :‘Samen’ van Elly en Rikkert  met beamer 

 

Kijk daar, een metselaar 
Hij bouwt een huis van steen 
Alle stenen netjes naast elkaar 
Een huis voor iedereen 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen vormen zij een huis 
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis 
Samen 

De Heer bouwt ook Zijn huis 
Daar zijn wij de stenen van 
ieder heeft z'n plekje in dat huis 
Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen      Amen 
 

 



 

 

 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Collecte: 1ste  Onkosten van de samenkomsten 

                2de  Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren kind (VBOK) 

 

Filmpje 

 

Zingen : Opwekking  334  

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 bevrijd ons. 
Schijn in mij, schijn door mij.   refrein 

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 
 

2 Heer ik wil komen in Uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij Uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij     refrein 
 

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 
 
 
 

Heenzending en zegen 

 

  

Na afloop is er gelegenheid de doopouders te feliciteren. 

 


