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                                   Voorganger: Ds. A.H. van Veluw 
                   Ouderling van dienst: Frans Schrijver 
                  Muzikale begeleiding: Jeroen van Nieuw-Amerongen, Josh van Doorn 

  en Stephan der Weerd 
                                          Kosters: Jan en Bertha Aarten 



Zingen voor de dienst 
 

- Opwekking 599 (HH429) ‘Nog voordat je bestond’ 
 
 
Welkom en Mededelingen 
 
Zingen: Psalm 105: 1,3 (Loof God de Heer, en laat ons blijde’) 
 

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 
 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Stil gebed 
 
Bemoedig en groet 
 
Zingen: Opwekking 518 (Lied 139b) (HH49) (‘Heer, U doorgrond en kent mij’) 
                                                                               
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. 

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. 



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. 

 
Instellingswoorden en Uitleg van de doop. 
 
 
Zingen: Lied 778: 1,2,3,4 (‘O Here God, ons liefst verlangen’) 
  
                                            (kinderen worden binnen gebracht) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentatie en Naamgeving (ouders gaan staan)   
 
 
Belijdenis en beloften van de doopouders 
 
 

1. O Here God, ons liefst verlangen, 
    dit kind van ons, dit liefde pand, 
    wij hebben het van U ontvangen, 
    wij geven ’t U uit uwe hand. 

3. Geef dat wij niets zozeer begeren, 
    als dat ons kind U kennen zal, 
    die U in Christus onze Here 
    geopenbaard hebt eens voor al.    
	

4. Geef dat het van ons leert te kijken 
    naar Hem die ’t licht der wereld is 
    en altijd meer op Hem gaat lijken: 
    een lichtglans in de duisternis, 
	

2. Als Gij het zelf niet vast blijft houden, 
    nu het in onze handen is, 
    dit kind voor ’t licht bestemd, hoe zouden 
    wij ’t hoeden voor de duisternis? 
	



Doopgebed 
 
Doop en handoplegging 
  
- Liv van den Berg 
  Wijs mij Uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid, vervul 
   mijn hart met ontzag voor Uw naam. Psalm 86:11 
  
- Lauren van Dalfsen 
   En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal 
   volbracht worden. Lucas 1:45 
  
- Jule Vaandering  
   Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal het voor je 
   doen. Psalm 37:5 
  
- Lize Willems 
   Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de 
   duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Johannes 8:12 
  
Aanvaarding door de gemeente: (staande) 
 
Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, 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? 
 
Gemeente: Ja dat beloven wij 
 
Kinderkoor 'Jij hoort erbij' zingt: HH 61 (‘De Here zegent jou’) (opname) 
 
Onder naspel worden de dopelingen weggebracht 
 
Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Schriftlezing: Handelingen 8:26-40 (NBV) 
 
26Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg 
van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg 
toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de 
kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. 
Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg 
in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga 
naar die man daar in de wagen.’ 30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem 
de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De Ethiopiër 
antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft[de weg wijst]?’ Hij 



nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was het 
schriftgedeelte dat hij las: 
 
 
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed hij zijn mond niet open. 
33Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft hij niet meer.’ 
 
 
34De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? 
Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon Filippus met hem te spreken over 
het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 
36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! 
Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’* 38Hij liet de wagen stilhouden en 
beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 
39Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem 
mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 
40Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle 
steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam. 
 
* Jongere handschriften hebben een extra vers: ‘[37] Filippus zei tegen hem: “Indien u gelooft met 
heel uw hart, is het toegestaan.” Hij antwoordde: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.”’ 
  
Zingen: Lied 350:3,4,6 (‘De eunuch, nu niet meer onrein’) 
 
3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodsjordaan. 
  
4. Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar 't Beloofde Land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort. 
De Vader is het die ons hoort. 
  
6. De eunuch, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 
  
Verkondiging  
 



Zingen: Opw. 770 (‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Danken en met en voor elkaar.  

 
Inzameling van de gaven. 
 
1ste collecte: Missionair 
2de collecte: Pastoraat en erediensten 
3de collecte: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen  
 
 
 
 
 



Zingen lied: 416: 1,2,3, 
 

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 
 

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. 

 
Heenzending en zegen. 
 
Be-Amen van de dienst: Lied 415:3 
 
									3.	Amen, amen, amen! 
            Dat wij niet beschamen 
            Jezus Christus onze Heer, 
            Amen, God, uw naam ter eer! 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
15-11 om 19.00 uur, Jongerenmoment met Marleen Kragt. 
22-11 om 10.00 uur, Voorganger G.H.Labooy. 
22-11 om 19.00 uur, Jongerendienst, Voorganger A.H. van Veluw. 
 



 


