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Inleidende muziek  
 
Woord van welkom 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Zingen L 121 vs 1  (allen gaan staan)  
 
Bemoediging en groet 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v: De Heer zal bij u zijn, met zijn liefde en vrede 
a: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Zingen L 121 vs 4  (allen gaan zitten) 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Kinderlied Een slinger van verhalen 
 
Uit de Bijbel: Jesaja 53 vs 1 t/m 11a 
 
Zingen L 858 vs 1, 2 en 3 
 
Uit de Bijbel: Johannes 12 vs 37 t/m 50 
 
Overdenking 
 
Muzikale meditatie piano en saxofoon, Imagine van John Lennon 
 
 
De kinderen komen terug  
Zingen: ‘Je hebt al een naam maar je krijgt er een bij op dit feest’ 
 
  



Doop 
 
Presentatie  
v: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt? 
o: JA, DAT VERLANGEN WIJ 
v: Met welke naam zal jullie kind gedoopt worden? 
o: ………. 
v: Moge haar naam geschreven worden in de palm van Gods hand 
 
Belijdenis van het geloof (allen gaan staan) 
Zingen belijdenislied L 342 vs 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Doopgebed 
 
Doop 
 
Overhandigen van de doopkaars 
 
Aanvaarding 
v: Willen jullie Hanna Willemijn ontvangen als kind van God 

en je door haar aanwezigheid in jullie huis laten sterken in je geloof?  
En willen jullie haar voorgaan op de weg die Jezus ons gebaand heeft? 

o:  JA, DAT WILLEN WIJ 
  
 
Verwelkoming (allen gaan staan) 
v: Gemeente van Christus 
    draag haar die gedoopt is in jullie gebeden 
    en ga met haar de weg van het Koninkrijk 
a: WELKOM, KIND VAN GOD 
     WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS 

WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN    
 
Zingen L 359  
 
Gedicht ‘Ik wens jou’ (Trinity) door Mark de Vries 
 
Luisteren: Ik zal er zijn, Sela 
 
Aandachtsboek 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collecte 
 
Slotlied L 416 vs 1, 2 en 4 
 
Zegen  
Allen zingen ‘Amen’      
 
Uitleidende muziek 



Ik wens jou 

Ik wens jou een dak boven je hoofd, 
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht, 
dat de liefde van je leven op je wacht. 
Ik wens jou genoeg om door te gaan, 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan, 
ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind, 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou. 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent, 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft, 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou. 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats, 
in de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang, 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel, 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
 

(Oorspr. Titel: May you have; t. Trinity) 

  



 


