
Orde van dienst 
 voor de ochtenddienst op zondag 15 april 2012 

in de Grote of Andreaskerk te Hattem 
waarin de heilige Doop zal worden bediend aan 

 
 Madelon Noëlle Ritman 

  

 
 

Hervormde Gemeente Hattem 
wijkgemeente Stadswijk 

 
Voorganger:   ds. M.L.W. Karels 
Organist:     dhr. H. Jansen 
Koster:   dhr. J. van Leeuwen 
 
Medewerking wordt verleend door het kinderkoor Hosanna 
Dirigente:   Siska van Vilsteren 
Pianist:   Bob van der Linde 
 
Aanvang:    10.30 uur 
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Welkomstwoord 

 
Zingen: psalm 105: 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. 
 

Bemoediging  en groet   
 
Zingen:  gezang 434: 1, 3 en 5 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam,  /   psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief,  /   die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust,  /   Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
We luisteren naar de richtlijnen van God voor ons leven 

 
Kinderkoor Hosanna zingt: 

 Uw genade is mij genoeg 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem  
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisigt Hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
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Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: 'Het is volbracht'.  
 
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. (refrein) 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg, uw genade is mij genoeg 

 
 Als ik mijn ogen sluit  

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha 
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen. 
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. 
 
Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: ”Het is volbracht!” 
En daarna wordt het stil, ‘t is donker in de nacht 
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij. 
O, ik weet meer dan ooit dat Hij dit deed voor mij.  
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Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil. 
Ik bidt met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil: 
“Heer,  aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij!  

 
 Hij kan zomaar naast je lopen 

Hij kan zomaar naast je lopen op een onverwacht moment 
Hij kan zomaar naast je lopen en je had Hem niet herkend 
Hij kan zomaar naast je lopen en vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen en je had Hem niet herkend 

Solo: Sanne 
Er liepen eens twee mannen vlakbij Jeruzalem 
hun vriend was net gestorven, ze treurden over Hem 
Opeens was daar een vreemde die met hen mee wou gaan 
Ze wisten niet dat Hij het was, dat Hij was opgestaan 
 
Hij kan zomaar naast je lopen op een onverwacht moment 
Hij kan zomaar naast je lopen en je had Hem niet herkend 
Hij kan zomaar naast je lopen en vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen en je had Hem niet herkend 

Solo: Isa 
Als God soms heel ver weg lijkt, als alles is mislukt 
en niemand weet waarom je bedroefd bent en bedrukt 
sta dan niet gek te kijken wanneer Hij naast je staat 
en met je mee wil lopen totdat het wel weet gaat 
 
Hij kan zomaar naast je lopen en vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen en je had Hem niet herkend 
 
Hij kan zomaar naast je lopen uit het niets vandaan. 
Je ziet pas dat je blind was als je ogen opengaan…. 

 

We lezen uit het formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de 
kinderen der gelovigen 
Voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, 
zovelen als de Here onze God er toe roepen zal (Hand. 2: 39). 
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Jezus Christus heeft gesproken: gaat dan heen, maakt al de volken tot 
mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, en van de Zoon 
en van de Heilige Geest (Matth. 28: 19).  
Deze doop als ondergang en als besprenging met het water wijst ons 
aan, dat wij allen zondig en boos zijn, zoals onze Heiland zegt: tenzij 
iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van 
God niet binnengaan (Joh. 3: 5).  
Maar tegelijkertijd is dit sacrament een teken en zegel daarvan, dat 
ons de zonden afgewassen worden door Jezus Christus. 
Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon 
en van de Heilige Geest.  
Want als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, zo betuigt en 
verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der 
genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en 
daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of 
te onzen beste keren wil.  
En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons 
de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de 
gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijft.  
Zo ook, als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, zo 
verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij bij ons 
wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. 
Anderzijds worden wij van Gods kant door de doop vermaand tot een 
nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij deze enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met 
heel ons hart, met heel onze ziel en met alle krachten; dat we de 
wereld afzweren, onze oude natuur doden en in een nieuw, een aan 
God gehoorzaam leven wandelen.  
En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods 
genade niet twijfelen, noch in de zonde blijven liggen, daar de doop 
een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond 
der genade met God hebben. 
 
Vanuit het evangelie horen we, hoe Christus de kinderen tot zich 
roept:  
En zij brachten kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de 
discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer 
kwalijk, en zei tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze 
niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: 
wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker 
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niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, 
zegende Hij ze. (Marcus 10: 13-16) 

 
Gebed  
 
Zingen: psalm 87: 1 en 3 terwijl Madelon wordt binnengedragen 

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 

 
Doopgelofte   
Geliefden in de Here Christus, jullie hebben gehoord, dat de Doop 
door Christus is ingesteld om aan ons en onze kinderen Gods verbond 
te bezegelen; daarom moeten wij die met dat oogmerk en niet uit 
gewoonte of bijgeloof gebruiken; en jullie zullen je kinderen bij het 
opgroeien hierin verder onderwijzen. Opdat het dan duidelijk zal zijn, 
dat jullie alzo gezind zijn, zullen jullie oprecht op de volgende vragen 
antwoorden: 

Ten eerste: geloven jullie, dat het evangelie van Gods genade in Jezus 
Christus, zoals het in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament 
staat beschreven, en zoals het door de Kerk in de artikelen van ons 
christelijk geloof wordt beleden, de enige weg ten leven is? 
Ten andere: geloven jullie, dat jullie kinderen, hoewel zij van nature 
met ons als zondaren onder het oordeel van God liggen, nochtans in 
Christus Jezus in genade aangenomen en alzo geheiligd zijn, en dat zij 
daarom als lidmaat van zijn Gemeente behoren gedoopt te wezen? 
Ten derde: beloven jullie, aan jullie kinderen bij het opgroeien het 
evangelie van Jezus Christus te zullen leren en hen getrouw tot het 
onderricht en de prediking van de Kerk te leiden, opdat zij hun doop 
zullen verstaan en zich voor hun hele leven verbonden mogen weten 
aan de Naam en de dienst van de Here? 
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Gesprek met de kinderen in de dooptuin 
 
Bediening van de doop 
 
Zingen: psalm 134: 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 
 

Gebeden  
 
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 kunnen naar de kindernevendienst 

 
We lezen uit de Bijbel: Johannes 20: 19-31 
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de 
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze 
bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en 
zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn 
handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer 
zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de 
Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze 
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 
Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze verge-
ven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’  
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er 
niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem 
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de 
wonden van de spijkers in zijn 
handen zie en met mijn vingers kan 
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij 
kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een 
week later waren de leerlingen weer 
bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. 
Terwijl de deuren gesloten waren, 
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik 
wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna 
richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je 
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vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. 
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoord-
de: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me 
gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch 
geloven.’  
30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlin-
gen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opge-
schreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van 
God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.  
 
Zingen: gezang 328: 1 en 2 

Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
Preek   

 
Zingen: gezang 291: 1 

Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
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Kinderkoor Hosanna zingt: 

 Geef nooit op 
Habakuk was een profeet,  
Hij vroeg zich af waarom God niets deed 
tegen mensen vol van onrecht, ongehoorzaam aan Hem. 
Maar God zei: 'Wacht maar af, eens verhef Ik mijn stem.' 
 
Refrein: 
Geef nooit op, nee! Geef nooit op. 
God zorgt voor jou en mij, vertrouw daar maar op. 
Geef nooit op, nee! Geef nooit op. 
God hoort jou en mij, vertrouw daar maar op. 

Solo Romy 
Hanna had een groot verdriet,  
Ze wou een kindje, maar kreeg het niet. 
Ze ging toen naar de tempel en ze smeekte en bad. 
Ik kan je wel vertellen dat God haar niet vergat. (refrein) 

Solo Jesse 
Daniël hield veel van God,           
hij was gehoorzaam aan elk gebod. 
En zo belandde hij daar in die leeuwenkuil, 
maar hij werd niet verscheurd door een leeuwenmuil. (refrein) 

 
 Ik ben 

Refrein:  
Misschien zal ik studeren 
andere talen gaan leren 
wat mijn hart ook mag begeren 
Al leef je op een vuilnisbelt 
heb je niks of heel veel geld 
het is je leven dat echt telt 
 
Ik ben een stralend kind / Ik heb de zon gekregen 
Ik hoop en bid om regen / ’t Is God die mij bemint 
 
Ik ben een kleurrijk kind 
Ik dans en zing in vreugde 
voor al wat mij verheugt 
en God die mij bemint 
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Refr:  Misschien zal ik studeren 
 
Ik ben een dankbaar kind 
ben blij met al mijn makkers 
met koren op de akkers 
voor God die mij bemint 

Solo: Annelin 
Ik ben een kostbaar kind  
Ik ben van grote waarde 
een schat op deze aarde 
van God die mij bemint 
 
Ik zing halleluja, halleluja 
Halleluja,halleluja 

Solo: Annemarie 
Ik ben een kostbaar kind  
Ik ben van grote waarde 
een schat op deze aarde 
van God die mij bemint 
 
Halleluja, halleluja 
Halleluja, halleluja (2x) 

 

 Onze Vader in de hemel 
Onze Vader in de Hemel, heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen, laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’ (2x) 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid 
 
Onze Vader in de hemel geef ons daag’lijks brood 
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
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(Refrein) 
En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid, Amen, amen 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven in één rondgang voor diakonie en 
kerkrentmeesters 
 
Zingen: gezang 217: 2 en 3 

Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te nakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in 't nauw, 
dit is al waar ik op bouw. 

 
Zegen 
 
Kinderkoor Hosanna zingt hierna: 

 Samen met U 
Solo: Lieke en Annemarie 

U en ik - alleen wij samen 
bij elkaar - met zijn twee 
dan voel ik rust, dan voel ik vrede 
waar ik ook heenga, U gaat mee 
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Samen met U, Heer, samen met U 
voel ik me sterk, U blijft naast mij staan 
samen met U, Heer, samen met U 
zo kan ik vol vertrouwen, verder gaan 
 
U en ik … 

 
 
 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Evangelisch Begelei-
dingscentrum ‘t Harde 
 
 
Na de dienst is er achter in de kerk gelegenheid de doopouders te 
feliciteren met de doop van hun kind en hen Gods zegen toe te 
wensen. 
Ook nodigen we u en jou uit om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van koffie, thee of frisdrank. 

 
 
Vanavond is er om 19.00 uur opnieuw een dienst in deze kerk, 
waarin ds. B.J.D. van Vreeswijk hoopt voor te gaan; ook dan bent u 
en ben jij van harte welkom! 
We wensen u en jou een goede en gezegende zondag toe  
 

 
De diensten van de hervormde ge-

meente zijn tijdens en na afloop van de 
dienst te beluisteren via de website 

van de gemeente, www.pknhattem.nl  

 
 

 
 
Vond je het zingen van Hosanna leuk, zit je in groep 3 of een hogere 
groep en zou je ook eens mee willen doen? 
Dat kan! Op donderdagavond 26 april oefenen we weer in de Ontmoe-
tingskerk om 19.00 u. Je bent van harte welkom! 

http://www.pknhattem.nl/

