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• Lied 561 vers 1, 2 en 3  

 
 

 2 Hoe achteloos in ons midden wordt 

  het kostbaar mensenbloed gestort 

  en in het onbarmhartig licht 

  het kruis des Heren opgericht. 

 

 3 De minsten van de mensen zijn 

  daar uitgestrekt in angst en pijn. 

  Tot aan het eind der wereld lijdt 

  Christus in hun verlatenheid. 

 

• Welkom en mededelingen 

 

• Psalm 124: 1 en 4 

 1.  Laat Israël nu zeggen blij van geest; 

  Indien de Heer niet bij ons was geweest, 

  toen vijandschap rondom was opgestaan, 

  indien de Heer niet bij ons was geweest, 

  Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 

 

 4  Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 

  Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 

  Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 

  Ons heil is in de naam van God de Heer, 

  die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt. 
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• Stil gebed 

 

• Votum en groet 

 

• Verootmoediging 

 

• Gezang 187: 1 

 1 Daar gaat een lam en draagt de schuld 

  der wereld met zich mede; 

  het boet in eindeloos geduld 

  voor al wat wij misdeden. 

  Daar gaat het en het wordt zo moe, 

  stil gaat het naar de slachtbank toe, 

  't vindt nergens meer een weide. 

  Smaad neemt het op zich, hoon en spot, 

  wonden en doodsangst zijn zijn lot 

  en zegt: dit wil ik lijden. 

 

• Wetslezing 

 

• Lofprijzing: 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. 

  



 4 

  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. 

  

  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. 

 

  Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

  Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

  Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 

  Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 

 

  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.  

   

  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. 

 

• De kinderen komen naar voren voor het Paasproject  

 Bijbeltekst voor de maand maart: 

 1 Tess. 5: 11a: Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld. 
 
• Kinderlied Op Toonhoogte 437 

 1 Kijk eens om je heen, 

  kijk eens om je heen, 

  geef elkaar een hand, 

  je bent niet alleen. 

  Want wij moeten samen delen, 

  samen zingen, samen spelen. 
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  Ook al zijn wij nog maar klein: 

  Samen spelen is pas fijn! 

 

 2 Kijk eens om je heen, 

  kijk eens om je heen, 

  wij zijn in de wereld niet alleen. 

  God kent ieder kind bij name, 

  zeg maar ja en zeg maar amen. 

  Ook al zijn we nog maar klein, 

  God wil onze Vader zijn. 

 

• De kinderen gaan naar hun nevendienst 

 

• Gebed om de Heilige Geest 

 

• Schriftlezing: Mattheüs 21: 12 t/m 17 
12 Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets 

kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de 

stoelen van de duivenverkopers omver 13 en riep hun toe: “Er staat 

geschreven””Mijn huis moet een huis van gebed zijn, ”maar jullie 

maken er een rovershol van!” 
14 Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, 

en hij genas hen. 15 De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen 

welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel 

‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst 

verontwaardigd. 16 Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ 

En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door 

de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten 

zingen”?’17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, 

waar hij de nacht doorbracht. 

 

• Psalm 8: 1, 2 en 3 

 1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

  hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

  machtige God, Gij die uw majesteit 

  ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 

 2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 

  maar in de mond van kindren doet Gij klinken 

  uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil 

  en doet uw haters buigen voor uw wil. 
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 3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

  de maan, de duizend sterren die daar branden, 

  wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

  het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

 

• Verkondiging 

 

• Op Toonhoogte 167 

 
 

 2.  En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden  

  hoe vast ook verstikt in het web van de tijd  

  nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,  

  wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt  

 

 3.  En dat hij ons telkens de durf weer wil geven,  

  ook nu in een wereld van steen en metaal  

  om buiten onszelf voor de ander te leven;  

  ons kleine begin van zijn groot ideaal 

 

 4.  Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken  

  zich niet meer vergeefs naar de horizon richt,  

  en ‘t morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken  

  verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 

• De kinderen uit de kindernevendienst komen in de dienst 

 

• Onderwijs over de doop 
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• Doop 

 

 

• Gezang 336 

 1.  Zie hier de kindren tot U komen, 

  gij zelf hebt hen genodigd, Heer; 

  uw roepstem werd door ons vernomen: 

  wij leggen ze in uw armen neer. 

 

 2.  Wil Gij hun Heer en Herder wezen. 

  Laat ons in deze heil'ge stond 

  uw naam op ieders voorhoofd lezen, 

  het merk, dat hen aan U verbond. 
 

 3.  Laat van wie hier als kindren kwamen 

  uw Heil'ge Geest nooit zijn geweerd. 

  Ze zijn van U; draag Gij hun namen 

  in uw handpalmen gegraveerd. 
 

 4.  Zij leven onder uw geleide, 

  Gij blijft als ieder hen verlaat, 

  Gij roept hen op tot waken, strijden, 

  U na te volgen waar Gij gaat. 
 

 5.  Ze ontvingen toch het heilig teken 

  van wat Gij in 't verborgen doet. 

  Niets kan het testament verbreken, 

  dat is verzegeld in uw bloed. 
 

 6.  En als de loopbaan is gelopen, 

  het doel bereikt met laatste kracht, 

  dan gaat de hemel voor hen open: 

  ze zijn voor eeuwig thuisgebracht. 
 

• De doopkaarsen worden overhandigd en aangestoken 
 

• De ouderling van dienst overhandigt het doopgeschenk 
 

• Dankgebed en voorbede 
 

• Collecte 
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• Gezang 481: 4 

 4 Wij danken U, o liefde groot, 

  dat Christus is gekomen. 

  Wij hebben in zijn stervensnood 

  uw diepste woord vernomen. 

  Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

  en het wordt overal volbracht 

  waar liefde wordt gegeven, 

  wij uit uw liefde leven. 
 

• Zegen 


