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• Lied 885: 1 en 2  

 
 

 2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 

  kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 refrein 

 

• Welkom en mededelingen 
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• Psalm 100: 1, 2 en 4 

 1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

  Treedt nader tot gij Hem omringt, 

  gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

  zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 

 2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 

  Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

  zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

  en als beminden weidt en voedt." 
 

 4. Want God is overstelpend goed, 

  die ons in vrede wonen doet. 

  Zijn goedheid is als morgendauw: 

  elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

• Stil gebed 

 

• Votum en groet 

 

• Verootmoediging 

 

• Psalm 79: 5  

 5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 

  wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 

  Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 

  aan stille waat'ren en in groene weiden. 

  Geslacht meldt aan geslacht 

  uw goedheid en uw kracht, 

  de grootheid van uw daden. 

  Zo gaat een blinkend spoor 

  van lof de eeuwen door. 

  Wij prijzen uw genade. 

 

• Wetslezing 

 

• Zingen: Doop (van 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. 
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 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. 

 

 

• De kinderen komen naar voren voor de kindernevendienst  
 Bijbeltekst voor de maand juni:  

Mattheus 13:38: De akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de 
kinderen van het koninkrijk 
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• Kinderlied Op Toonhoogte 459 

 
 
 2.  Wij willen samen delen 
  met kind’ren klein en groot, 
  en net als Jezus geven 
  aan anderen in nood. 
 Refrein. 

 
 3.  Wij willen samen leven, 
  als vrienden verder gaan, 
  en steeds opnieuw vergeven 
  wie ons heeft pijn gedaan. 
 Refrein. 

 
 4.  Wij willen samen spelen  
  in  huis en op de straat, 
  geduldig zijn en helpen, 
  wanneer het moeilijk gaat. 
 Refrein. 
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• De kinderen gaan naar hun nevendienst 

 

• Gebed om de Heilige Geest 

 

• Schriftlezing Matteus 28: 16 t/m 20 
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun 

had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al 

twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en 

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 

van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun 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.’ 

 

• Psalm 119: 37 en 40  

 37 Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan 

  de ganse dag en zal mij daaraan houden. 

  Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan. 

  Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde, 

  doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan 

  en overtref ik de beroemdste ouden. 

 

 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, 

  een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 

  dat in de duisternis mijn schreden richt. 

  Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 

  dat ik zal wand'len voor uw aangezicht, 

  dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 

• Verkondiging 

 

• Psalm 86: 4 

 4 Leer mij naar Uw wil te hand’len, 

  ‘k zal dan in uw waarheid wand’len. 

  Voeg mijn hart geheel tesaam 

  tot de vrees van uwen naam. 

  HEER mijn God, ik zal U loven, 

  Heffen ’t ganse hart naar boven. 

  Ja, uw naam en majesteit 

  loof ik tot in eeuwigheid. 
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• De kinderen uit de kindernevendienst komen in de dienst 

 

• Onderwijs over de doop 

 

• Opwekking 717 ‘stil mijn ziel’ 

  Stil mijn ziel wees stil, 

  en wees niet bang 

  voor de onzekerheid van morgen. 

  God omgeeft je steeds 

  Hij is er bij, 

  in je beproevingen en zorgen. 

 

  God U bent mijn God 

  en ik vertrouw op U 

  en zal niet wankelen 

  Vredevorst vernieuw een 

  vaste geest binnen in mij 

  die rust in U alleen 

 

  Stil mijn ziel wees stil 

  en dwaal niet af  

  dwars door het dal zal Hij je leiden 

  stil, vertrouw op Hem 

  en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

 

  God U bent mijn God... 

 

  Stil mijn ziel wees stil 

  en laat nooit los 

  de waarheid die je steeds omarmd heeft 

  wacht wacht op de Heer 

  de zwartste nacht  

  verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 

  2x 

  God U bent mijn God... 

  Ik rust in U alleen. 
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• Doop 

 

• Gezang 335: 1, 6, 8 en 9 

 1. Heer van uw kerk, 

  Gij hebt het woord genomen 

  en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 

  want hunner is het koninkrijk. 

 

 6 Uw teken spreekt 

  Gij wilt zijn Heiland wezen, 

  het is gedoopt, begraven en herrezen 

  in Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

 8 En laat de mond 

  der kindren, die we U wijden, 

  eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 

  wij leven vast in uw verbond. 

 

 9 Er is gedoopt! 

  Wij allen zijn verbonden, 

  het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 

  de ganse kerk in een geloof. 

 

• De doopkaarsen worden overhandigd en door vader/moeder 

aangestoken aan de Paaskaars 

 

• Overhandiging doopbijbels door de ouderling van dienst 

 

• Dankgebed en voorbede 

 

• Collecte 

 

• Psalm 150: 1 en 2 

 1. Looft God, looft Hem overal. 

  Looft de Koning van 't heelal 

  om zijn wonderbare macht, 

  om de heerlijkheid en kracht 

  van zijn naam en eeuwig wezen. 

  Looft de daden, groot en goed, 

  die Hij triomferend doet. 

  Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
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 2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

  harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

  Cither, cimbel, tamboerijn, 

  laat uw maat de maatslag zijn 

  van Gods ongemeten wezen, 

  opdat zinge al wat leeft, 

  juiche al wat adem heeft 

  tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

• Zegen 

 

 


