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Chr. Geref. Kerk Onstwedde 
 

Thema: 'Gered door het water heen' 
  

Voorganger:  

   ds. J.J. Lof 
 

Organist:  

   Michiel Wubs 
 

Piano:  

   Marcel Nijboer 
 

 

Welkom en afkondigingen 
 

Zingen: Opw. 599 
 

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 

En wat je nu ook doet,  

Zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon 

en nu is alles klaar 

wanneer jij komt. 
 

Refr.:  

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 

 

 

 

En wat je nu ook doet, 

Zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

en nu is alles klaar 

wanneer jij komt. 
 

Refrein   
 

Stil gebed (staande) 
 

Votum en groet (staande) 
 

Zingen: Gez. 334: 1, 3 
 

Here Jezus, wij zijn nu 

in het heiligdom verschenen, 

met ons kind gaan wij tot U, 

wil uw zegen ons verlenen, 

waar de roepstem wordt vernomen: 

laat de kind'ren tot Mij komen. 
 

Niemand, die ons helpen kan, 

niemand kan ons kind beschermen. 

Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 

draag het in uw groot erbarmen. 

Dat het vroeg U in dit leven 

ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 

Gods gebod 
 

Gebed 
 

Lezing van het formulier voor de doop 
 

Gebed voor de doop 
 

 

Zingen: Jezus is de goede Herder 
 

Jezus is de goede herder 

Jezus Hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 
 

Als je 's avonds niet kunt slapen 

Als je bang in 't donker bent 

Denk dan eens al die schapen 

Die de Heer bij name kent 
 

Jezus is de goede herder 

Jezus hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 
 

Vragen aan de ouders 
 

Doop 
 

Zingen Ps. 105: 5 (staande) 
 

God zal zijn waarheid nimmer krenken, 

maar eeuwig zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, zijn vrind, 

bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

Dankgebed na de doop 
 

Zingen: Ik ben veilig in Jezus’armen 
 

Refrein: 

Ik ben veilig in Jezus armen 

veilig ben ik bij Hem 

ik ben veilig in Jezus armen 

er is nergens een plek  

waar ik zo veilig ben  



Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet 

is het soms net alsof niemand me ziet 

net of er niemand meer is die me mist  

dan mag ik weten dat Jezus er is  

Refrein 
 

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10 
 

1  Een man uit het geslacht van Levi ging en nam 

een dochter van Levi tot vrouw. 

2  De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. 

Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem 

drie maanden. 

3 Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, 

nam zij voor hem een mandje van biezen en 

bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind 

daarin en zette het tussen het riet aan de oever 

van de Nijl. 

4 En zijn zuster ging op een afstand staan om te 

weten te komen wat er met hem gedaan zou 

worden. 

5 Toen daalde de dochter van de farao af om zich 

te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs 

de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje 

midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het 

te halen. 

6 Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En 

zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met 

hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse 

kinderen. 

7 Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de 

farao: Zal ik voor u een voedster uit de 

Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje 

voor u de borst kan geven? 

8 De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. 

Toen ging het meisje de moeder van het kind 

roepen. 

9 En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem 

dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf 

zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje 

mee en gaf het de borst. 

10 En toen het jongetje groot geworden was, 

bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij 

werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. 

Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. 
 

Zingen: Ps. 68: 7 NB 
 

God zij geprezen met ontzag.  

Hij draagt ons leven dag aan dag,  

zijn naam is onze vrede.  

Hij is het die ons heeft gered,  

die ons in ruimte heeft gezet  

en leidt met vaste schreden.  

Hij die het licht roept in de nacht,  

Hij heeft ons heil teweeggebracht,  

dat wordt ons niet ontnomen.  

Hij droeg ons door de diepte heen,  

de HERE Here doet alleen  

ons aan de dood ontkomen.  
 

Verkondiging : Gered door het water heen 
 

Zingen: Gez. 477: 1, 2 
 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

En onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

Die naar U heten en in U weten, 

Dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 

Dankgebed 
 

Collecte 
 

Zingen: Opw. 602 (staande) 
 

Vrede van God,de vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem,vrede van God, 

De vrede van God zij met jou 
 

In Jezus’naam, in Jezus’naam, 

In Jezus’naam geef ik jou: 

Vrede van hem,vrede van God, 

De vrede van God zij met jou 
 

Heilige Geest, de Heilige Geest, 

De Heilige Geest zij met jou. 

Vrede van hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 
 

Zegen 
 

------------------------------------------ 
 

Voor Marco 

 

Mag Zijn hand voor je zijn om je de weg te wijzen,  

rondom je om je te beschermen elke dag,  

onder je om je op te vangen als je valt,  

boven je om je bovenal te zegenen! 


