
























Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





(Staande) Lied 221 : 1, 



(Staande) Lied 221 : 1. 





Lied 117a : 1, 2. 



Lied 117a : 1. 2. 



Lied 117a : 1, 2, 



Lied 117a : 1, 2. * 





(Staande) lied 344 : 1. 2, 3. 



(Staande) lied 344 : 1, 2. 3. 



(Staande) lied 344 : 1, 2, 3. * 





Doopgelofte: 

voorganger: 
Verlang je, dat jullie zoon Xaiden en dochter Elora 

worden gedoopt in de naam van de Vader,  

de Zoon en de Heilige Geest? 

Beschouw je hen als kinderen van God,  

aan jullie toevertrouwd? 

Wil je je door hun aanwezigheid laten sterken  

in het geloof? 

En wil je hen voorgaan op de weg van de Heer en 

gaandeweg onderwijzen en laten onderwijzen  

in het Woord van God? 

* 





Verbonden met vader en moeder : 1, 2, 3. 





Verbonden met vader en moeder : 1, 2, 3. 





Verbonden met vader en moeder : 1, 2, 3, 



* 





Xaiden 

Lucx  

Rietsema 





Elora  

Aurelie  

Rietsema 





Verwelkoming: 

voorganger: 

Gemeente, 

Willen jullie Xaiden en Elora welkom 

heten in de gemeenschap van de kerk, 

dragen in jullie gebeden,  

helpen om te kunnen groeien in geloof, 

hoop en liefde en onze Heer Jezus 

Christus na te volgen? 

* 





Gelofte door de peetouders: 

voorganger: 
willen jullie je er als peetouders,  

samen met zijn ouders,  

familie en vrienden voor inzetten,  

dat hij een leven van liefde, zorgzaamheid  

en vreugde tegemoet kan gaan  
en zijn weg mag vinden in het leven. 

* 





Gelofte door de peetouders: 

voorganger: 
willen jullie je er als peetouders,  

samen met haar ouders,  

familie en vrienden voor inzetten,  

dat zij een leven van liefde, zorgzaamheid  

en vreugde tegemoet kan gaan  
en haar weg mag vinden in het leven. 

* 





Verbonden met vader en moeder : 4, 



* 





Lezing: Genesis 1 : 1 t/m 3. 

De schepping van hemel en aarde 

1 
1   In het begin schiep God  

de hemel en de aarde. 
2   De aarde was nog woest en doods,  

en duisternis lag over de oervloed,  
maar Gods geest zweefde over het water. 

3   God zei:  
‘Er moet licht komen,’  
en er was licht.  

  

* 





Lied 986 : 1, 2, 3, 4. 



Lied 986 : 1, 2, 3, 4. 



Lied 986 : 1, 2, 3, 4. 



Lied 986 : 1, 2, 3, 4. * 





Lezing: Psalm 36 : 6 t/m 10. 
6   HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 

tot in de wolken reikt uw trouw, 
7   uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 

uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
u, HEER, bent de redder van mens en dier. 

8   Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw 
van uw vleugels schuilen de mensen, 

9   zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 
u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 

10want bij u is de bron van het leven, 
door úw licht zien wij licht. 

* 





Lied 868 : 2, 5. 



Lied 868 : 2. 5. 



Lied 868 : 2, 5, 



Lied 868 : 2, 5. * 





Lezing: Johannes 1 : 1 t/m 5 en 14. 

Het Woord is mens geworden 

11In het begin was het Woord, het Woord was 
bij God en het Woord was God.  

2   Het was in het begin bij God.  
3   Alles is erdoor ontstaan  

en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  
4   In het Woord was leven  

en het leven was het licht voor de mensen.  
5   Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

 



Lezing: Johannes 1 : 1 t/m 5 en 14. 
 

 

14Het Woord is mens geworden  
en heeft bij ons gewoond,  
vol van goedheid en waarheid,  
en wij hebben zijn grootheid gezien,  
de grootheid van de enige Zoon van de Vader.  

* 





Lied 289 : 1, 



Lied 289 : 1. 
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2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 





Staande: Slotlied: Lied 704 : 1, 2, 3. 



Staande: Slotlied: Lied 704 : 1. 2, 3. 



Staande: Slotlied: Lied 704 : 1, 2, 3. 



Staande: Slotlied: Lied 704 : 1, 2. 3. 



Staande: Slotlied: Lied 704 : 1, 2, 3, 



Staande: Slotlied: Lied 704 : 1, 2, 3. * 





Xaiden                             Elora 




