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Esmee is de dochter van Youri en Gonneke van Veen – Warringa 
en het zusje van Robert en Maeghan

pianospel voor de dienst 

de digitale klokken luiden

kort pianospel 

welkom en aansteken van de Paaskaars door de ouderling van dienst

eerste lied Wonderlijk – Sela

U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.
U schreef het in uw boek; U kent mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering
wordt door U gehoord. U kent mij.



Wie ben ik zonder U? U bent om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast.

stil moment, bemoediging en groet

openingsgebed

Schriftlezing Jesaja 43: 1 – 4

Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want ik, de HEER, ben je God,
de Heilige van Israël, je Redder.
Voor jou geef Ik Egypte als losgeld,
Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. 
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en ik houd zo veel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden.

pianospel



Lezing uit de babybijbel naar Marcus 10

Ga je mee? Ga je mee naar Jezus?
Kom maar op mijn schouders. 
Dan gaan we samen naar Jezus toe.
Samen naar buiten. Samen in de warme zon.
Samen naar Jezus toe.
Kijk, daar zit hij. Daar is Jezus.
Zie je de grote mensen die bij hem zijn?

Ho ho,' zegt een man. 'Ho, ho! Stop!
Baby mag niet naar Jezus.
Kindje mag niet naar Jezus.
Jezus is veel te druk.'
'Kom maar', zegt Jezus,
'kom maar bij mij!
Kom maar, lief kindje.'

Samen naar Jezus.
Bij Jezus op de knie.
Jezus' hand op je hoofdje.
'God zorgt voor je, kindje.
God zal je beschermen.
Hij gaat met je mee.'

lied door de zangeressen Laat de kind’ren tot mij komen

Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren 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.

overdenking

pianospel

lied om naar te luisteren Doop – Sela

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.



In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Inleiding,  presentatie van de dopeling
Onze Heer, Jezus Christus die zichzelf heeft laten dopen om zo te 
delen in ons leven en in onze dood, en die uit de dood is opgestaan 
om ons te doen delen in zijn leven, Hij heeft voor zijn hemelvaart de 
opdracht gegeven: 'Ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn 
leerlingen door hen de dopen in de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Hier in Gods huis is binnengebracht Esmee. Haar leven mag 
gedragen worden door de belofte van God, wiens naam is IK-ZAL-ER-
ZIJN voor jou. 

de doopkaarsen worden aangestoken

het verlangen van de ouders naar de doop
voorganger Verlangen jullie er naar dat jullie kind gedoopt wordt?
ouders Ja, dat verlangen wij. 



vraag naar de doopnaam
voorganger En met welke namen zal zij gedoopt worden?
ouders Esmee Maria van Veen.

geloofsvraag aan Gonneke

voorganger Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
Geloof je in Jezus Christus, zijn Zoon, 
onze gekruisigde en opgestane Heer? 
Geloof je in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
Wat is daarop jouw antwoord?

Gonneke Ja, dat geloof ik.

vraag aan Youri

voorganger Youri, wil jij Gonneke ondersteunen in het geloof dat zij
uitgesproken heeft? 

Youri Ja, dat wil ik
 
doopgebed

Eeuwige God, wij zegenen U, omdat U Noach uit de zondvloed hebt 
verlost, Israël uit de Schelfzee bevrijd, en Jezus uit de Jordaan 
opgewekt. Wil ook ons, bidden wij, zó aan het licht brengen uit het 
water van de dood, om op te staan tot leven, waaraan U vreugde 
beleeft. Stort over Esmee die in dit water gedoopt gaat worden uw 
heilige Geest uit, die zweeft boven de wateren – de duif van de 
Jordaan – zodat in haar de gezindheid groeit van Jezus Christus onze 
Heer. 
Amen.

brief aan Esmee van de ouders, voorgelezen door Gonneke



dooplied door de zangeressen God kent jou vanaf het begin



bediening van de doop en zegening 
voorganger Esmee Maria van Veen ik doop jou in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Ik zegen jouw ogen, oren, mond, handen en voeten, hart

aanbieden van de doopkaars  door de ouderling van dienst 



lied om naar te luisteren Zegen voor de kinderen – Sela

God geeft leven, kwetsbaar leven
naar Zijn beeld gevormd.
Hij bedacht jou en Hij heeft je
toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente
leggen wij op jou Zijn naam,
geven wij je terug aan Hem,
die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen
zegenen wij jou.
Hij zal met je meegaan
alle dagen; Hij is trouw.

vraag naar de opvoeding
voorganger Willen jullie jullie dochter opvoeden op de weg van het 

Licht, de weg van de Liefde, de weg van verbondenheid 
met mensen en met God?

ouders Ja, dat beloven wij. 

verwelkoming door de gemeente 
voorganger Gemeente, draag Esmee, die gedoopt is, in uw gebeden

en ga met dit kind de weg van het Koninkrijk
WELKOM KIND VAN GOD, 
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN!

dankgebed en voorbeden, 
stil gebed 
Onze Vader (door de predikant gebeden)



slotlied om naar te luisteren Zo zal ik bij je zijn – Kinga Bán

Als de vogel die zingt, als de dag die begint.
Als de droom die nog even blijft hangen.
Als een kus op je wang, niet te kort, niet te lang.
Zo zal Ik bij je zijn.

Als de zon op je huid, als het verre geluid
van een lach op een zomerse ochtend.
Als een kind van geluk, niet te stil, niet te druk.
Zo zal Ik bij je zijn.

Hoger dan de wolken, verder dan de sterren,
dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet, want Ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.

Als het lied dat je zingt.
Als muziek die je dwingt om te dansen en niet meer te denken.
Als de snaar die je raakt, elke tel, elke maat.
Zo zal Ik bij je zijn.

Hoger dan de wolken, verder dan de sterren,
dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet, want Ik ben ik je lied.
Zo zal Ik bij je zijn.

Hoger dan de wolken, verder dan de sterren,
dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet, want Ik ben in je lied.
Zo zal Ik bij je zijn.
Zo zal Ik bij je zijn.

opdracht en zegen met gesproken Amen

pianospel




