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Welkom en mededelingen 

 

Votum en groet 

 

Lied 347: 1,2 (orgelspel en tekstlezing) 

 

 
 

Herder, neem uw schaapje aan. 

Hoofd, maak het een van uw leden. 

Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 

Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 

Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 

dat er eens veel vruchten groeien. 

 

Lezing van het gebod 
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Luisterlied: “Heilige Geest van God” 

 

Gebed 

 

Sten wordt binnengedragen 

 

Zingen: “Laat de kind’ren tot mij komen”  

 

Laat de kindren tot mij komen, 

alle, alle kindren. 

Laat de kindren tot mij komen, 

niemand mag ze hindren. 

Want de poorten van mijn rijk, 

staan voor kindren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij mij binnen lopen. 

 

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. 

 

Dooponderwijs en doopvragen 

 

Willen jullie, Avinash Sewnath en Selma Kemper, dat jullie kind gedoopt 

wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 
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Geloven jullie dat onze kinderen, mensen met zonden en gebreken, in 

Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt 

horen te zijn? 

  

Beloven jullie Sten in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen 

door de Heer Jezus en te onderwijzen in het Woord van God? 

 

Antwoord: Ja, dat beloven wij.  

 

Zingen: lied 680: 1,2,5 

 
Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

O Heilge Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

Bediening van de Heilige Doop 
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Zingen: gezang 456:1 

 

Zegen hen, Algoede, 

neem hen in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over hen en geef hen licht. 

 

Aansteken van de doopkaars 

 

Gebed  

 

Lezen: Handelingen 2: 1- 13 en 37-39 

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 

elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 

hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 

vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en 

allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 

toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 

ingegeven. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren 

uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze 

samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 

apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde 

spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het 

zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan 

dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, 

Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 

Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, 

Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit 

Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, 
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mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen 

taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van 

hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 

betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel 

dronken zijn.’ 

 

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan 

Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u 

dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te 

krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken 

worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw 

kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, 

tot zich zal roepen.’ 

 

Preek 

 

Zingen: lied 778: 1,3,4 

 
 

Geef dat wij niets zozeer begeren, 

als dat ons kind U kennen zal, 

die U in Christus onze Here 

geopenbaard hebt eens voor al. 
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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, 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt,  uw naam worde geheiligd;  

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 

ook op de aarde.  Geef ons heden ons dagelijks brood;   en vergeef 

ons onze schulden,  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 

van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Slotzang gezang 678: 1, 4, 9 

 

 
 

Daarna doet God de hoge hemel open 

en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 

op vlees en bloed. 
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En allen die naar 's Heren wegen vragen, 

die van zijn grote naam het zegel dragen, 

vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest 

van Woord en Geest. 

 

Zegen, aansluitend gezongen Amen 


