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Welkom 
Aansteken van de kaarsen 
Orgelspel:  
Stilte 
 

BINNENKOMEN 
 
Aanvangslied (staande): Lied 280 : 1.4.5 
Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  
 allen: Amen.  
Bemoediging en drempelgebed 
 vg: Onze hulp is de naam van de HEER  
 allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
  (drempelgebed) …. door Jezus Christus, onze Heer.  
 allen: Amen. 
Psalm van de zondag:  Psalm 139 : 1 
allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming 
Glorialied:   tekst Huub Oosterhuis – melodie Lied 868

1 
Komen ooit voeten gevleugeld 
mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde 
de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord 
uit mensen monden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 

2 
Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden 
en huivrend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 

3 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, 
zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? 
Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 

 

WOORD 
 
Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 8 : 26-39 
Zingen:    Lied 422 : 1 
Overdenking 
Orgelspel 



Zingen:    Lied 791 : 1.2.3.4.6 
 

BELIJDENIS en DOOP van NINO VROON 
 
Inleiding en PresentatIe 
 
Belijdenis: afwending en toewending 
vg.: Nino, 

 om temidden van allen hier aanwezig je geloof te belijden, 
 vraag ik je: 
 Wil je de Heer je God dienen en naar zijn stem alleen horen? 
 Wil je je verzetten tegen alle machten 
 die als goden over ons willen heersen? 
 Wil je je verzetten tegen al wat mensen tot slaaf maakt 
 en je inzetten voor de vrijheid van Gods kinderen 
 en leven in die vrijheid? 

Nino: Ja, dat wil ik. 
vg.: Geloof je in God de Vader, onze schepper en bevrijder?  
 Geloof je in Jezus Christus, zijn Zoon, 
 onze gekruisigde en opgestane Heer? 
 Geloof je in de heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
Nino: Ja, ik geloof. 
 
  Lied 344 
 
Geloften 
vg.: Nino, wil je deelnemen in deze gemeenschap 
 die zich geroepen weet bijeen te komen rond de Schriften en de Tafel 
 en wil je met liefde en aandacht 
 omgaan met ieder die God op je weg brengt? 
Nino: Ja, dat wil ik. 
vg.: En wil je gedoopt worden in de Naam van de Vader 

en van de Zoon en van de heilige Geest? 
Nino: Ja, dat wil ik. 
vg.: (gebed) 
 
Nino knielt en het doopwater wordt uitgegoten 
 
vg.: Nino Vroon 

ik doop je 
in de naam van de Vader 
en van de Zoon 
en van de Heilige Geest. 

  
 De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
 zal je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 



 
  Lied 345 : 3 
 

DOOP van LUKAS VROON 
 
Inleiding en Presentatie 
 
  Lied 348: 1.2 
 
Doopgebed 
 
  Lied 348 : 5 
 
Doop  Lukas Vroon 
  ik doop je 

in de naam van de Vader 
en van de Zoon 
en van de Heilige Geest. 

 
  De HEER zal je nabij zijn en vol maken van zijn Geest. 
 
aansteken van de doopkaarsen  
 
Aanvaarding  
vg.: Marissa en Nino, 

beloven jullie Lukas voor te gaan 
op de weg die Jezus voor ons geopend heeft 
en wil je zo, open voor elkaar en voor Gods Geest, 
samen met Lukas de weg zoeken van groeien in het geloof? 

 
  Lied 348 : 9 
 

ANTWOORD 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
 
Aandacht voor de collectedoelen 
 
Slotlied:   Lied 425 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel: 


