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 Nieuwe Liedboek lied 344: 1, 2 en 3 

  
 

 2.  Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan 

Halleluja! 
 

 3. Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede 

 

 

 Welkom en mededelingen 

 

 

 Psalm 108: 1 en 2 (staande) 

1.  Mijn hart is, Heer, in U gerust. 

Uw lof te zingen is mijn lust. 

Maakt, harp en luit, den Here groot. 

Mijn lied begroet het morgenrood. 

Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 

onder de volken en ik doe 

in ieder land mijn psalm weerklinken, 

daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
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2.  Ja, hoger dan het hemels blauw 

is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 

Verhef U, dat uw aangezicht 

de hemel met zijn glans verlicht. 

Op aarde blink' uw heerlijkheid. 

Gord uw geliefden tot de strijd. 

Ten zege zij uw hand geheven, 

hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 

 
 Stil gebed 

 
 Votum en groet 

 
 Verootmoediging 

 
 Gezang 460: 1 en 2 

1  Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

 
2 Looft Hem als uw vaadren deden, 

eigent u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Looft uw Vader, looft uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

 
 Wetslezing 

 
 Lofprijzing: Zegenlied Sela 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 
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Vader, maak mij tot een zegen;ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

 

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

 De kinderen komen naar voren voor de kindernevendienst  
 
Bijbeltekst voor de maand augustus:  

Prediker 3:1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor 
alles wat er is onder de hemel. 
 
Kinderlied: Op Toonhoogte 422 
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2.  Ik neem even de tijd om naar U te luist’ren, 

 en stil te zijn voor U. 

 Ik neem even de tijd om uw stem te horen, 

 Heer, ik luister nu. 

 
 

3.  Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, 

 God van liefde en trouw. 

 Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen, 

 dat ik van U hou. 

 
4. Ik neem even de tijd om uw Woord te lezen, 

 dat U gegeven heeft. 

 Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken 

 door uw Woord dat leven geeft 

 (refrein) 

 
5. U neemt altijd de tijd om naar mij te luist’ren; 

 er gaat nooit een moment voorbij, 

 dat U even geen tijd heeft, want op elk moment, Heer, 

 staat U klaar voor mij. 

 (refrein) 

 
 Gebed om de Heilige Geest 

 
 Schriftlezing Marcus 8: 14 t/m 26  
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Psalm 16: 3 en 4 

3 Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 

Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 

staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 

 
4 Daarom verheug ik mij van harte zeer, 

want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 

Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 

Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. 

Het pad des levens doet Gij mij betreden 

en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 

 
 Verkondiging 

 
 Gezang 434: 2 en 3  

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

3 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. 

 
 Onderwijs over de doop 

 
 Gezang 334: 1, 2 en 4 

1 Here Jezus, wij zijn nu 

in het heiligdom verschenen, 

met ons kind gaan wij tot U 

wil uw zegen ons verlenen 

waar de roepstem wordt vernomen: 

laat de kindren tot Mij komen. 
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2 Laat dit woord dan allermeest 

helder klinken in onz' oren: 

wie door water en door Geest 

niet als kind werd nieuwgeboren 

wordt door U niet aangenomen, 

kan in 't rijk van God niet komen. 

 

4 Herder, neem uw schaapje aan. 

Hoofd, maak het een van uw leden. 

Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 

Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 

Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 

dat er eens veel vruchten groeien. 

 

 Doop 

 

 Psalm 134: 3 (oude berijming) 

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'! 

 

 De doopkaarsen worden aangestoken aan de paaskaars 

 

 Overhandiging kinderbijbel  

 

 Dankgebed en voorbede 

 

 Collecte 

 

 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. 

 

 Zegen 


