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In deze dienst wordt de doop bediend aan: Lovis Peels, Victor Tromp, 
Mattheo Nobels en Tomas Nobels 

 
 

 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, 
ouderling Barbara van de Pol, diaken Henk Vonk, m.m.v. een zanggroep 
van de Oude Bavo Cantorij 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 

 

 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die 

God die sprak “er zij licht”  
Allen:    EN ER WAS LICHT 
Voorganger:    In de naam van Jezus 
Allen:     GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:    In de naam van de Heilige Geest 
Allen:  DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT 

AMEN 
Gebed van toenadering 
Voorganger:        .....  

       eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:       EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

        We gaan zitten 
 

De zanggroep zingt:   lied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
  
    

De vreugde voert ons naar dit huis/ waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit/ en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang/ de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt/ van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt/ van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,/ wilt Gij die voor ons zijn?  
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Zal dit een huis, een plaats zijn waar/ de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost,/ waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan uw aangezicht,/ uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht,/ uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan/ van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan/ het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,/ maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt/ tot alles is volbracht. 

 
Gebed om ontferming en loflied 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
De zanggroep zingt:   lied 299e ‘U alle eer’ 
 
Afscheid kindernevendienst Joost Thijs en Nout Rooseboom nemen 
afscheid van de kindernevendienst en worden welkom geheten in de OJ 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Als Gebed bij de opening van het Woord zingt de zanggroep: lied 681 
‘Veni sancte Spiritus’ 
 

Veni Sancte Spiritus,/tui amoris ignem accende. 
Vertaling: Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde 

 
Lezing:  Matteüs 14: 22-33  

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en 
alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij 
de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging 
hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij 
was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van 
de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door 
de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar 
hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer 
zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en 
schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf 
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kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u 
het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 
Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar 
Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij 
bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot 
stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor 
hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’    

 
De zanggroep zingt:  lied 350 ‘Het water van de grote vloed’: 1, 2, 3 en 4 
 
 Het water van de grote vloed/ en van de zee zo rood als bloed, 

dat is de aardse moederschoot,/ dat is de diepte van de dood. 
 

Want al het water wast niet af,/dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt/ ons uit de hoge vrede haalt. 
 
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. 

 
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. 

 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
De zanggroep zingt: lied 823 1, 2 en 4 ‘Gij hebt o vader van het leven’ 
 
 Gij hebt, o Vader van het leven,/ de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein./ Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen/ getuige van uw Geest te zijn. 
 
Uw wijsheid en uw welbehagen/ bepalen ’s mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan./ Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen/ en heersen over het bestaan. 
 
Door een geheimenis omsloten,/ door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in./ Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen/ een onuitsprekelijke zin.   
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GEBEDEN EN GAVEN  
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het Onze 
Vader  

 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

Mededelingen en bloemengroet  
 
De kinderen komen weer terug van de kindernevendienst, en ouders die 
dat willen kunnen de kinderen uit de crèche ophalen. 
 
Bij binnenkomst van de dopelingen en de andere kinderen zingt de 
zanggroep: ‘Wade in the water’  
 
BEDIENING VAN DE DOOP 
 
Onderwijzing 
 
Doopgetuigenis 
 
Presentatie dopeling  
 
Doopgebed 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Doop en handoplegging 
 
Belofte van de doopouders 
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We gaan staan 
Belofte van de gemeente 
Voorganger: Gemeente van Jezus Christus, Lovis, Victor, Mattheo en 

Tomas zijn in ons midden gedoopt. Wilt u als gemeente 
doen wat in uw vermogen ligt om samen met hen en alle 
kinderen van de gemeente een huis van levend geloof te 
vormen om zo – jong en oud – de weg van het Koninkrijk te 
kunnen gaan? 

Allen:   JA, DAT BELOVEN WIJ! 
 
Overhandiging en ontsteken van de doopkaars  
Verwelkoming  
Voorganger:  Gemeente, draag Lovis, Victor, Mattheo en Tomas die 

gedoopt zijn, in uw gebeden en ga met hen de weg van het 
Koninkrijk.  

Allen:  WELKOM, KINDEREN VAN GOD, WELKOM IN DE KERK 
VAN CHRISTUS, WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN.  

 
De zanggroep zingt: lied/psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’  
  

Loof God, loof Hem overal./ Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht,/ om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen./ Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet./ Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
Hef, bazuin, uw gouden stem,/ harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn,/ laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,/ opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft/ tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
       We gaan staan 
Zegen   
 
Allen:      AMEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
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Mededelingen 
 
Gaat u alstublieft weer zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt 
uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we dringen bij de deur.  
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen. De eerste collecte is 
voor Kerk in Actie, met als bestemming een bijdrage aan de opbouw van 
de kerk in Ghana, de tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in 
Haarlem  
 
Deze dienst is live te volgen op www.bavo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 


