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Lied 556: 1, 2 en 5

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
Welkom en mededelingen
Psalm 136: 1, 2 en 13 (staande)
1 Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
2 Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wond’ren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.
13 Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
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Stil gebed
Votum en groet
Verootmoediging
Gezang 297: 1
1 Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
Wetslezing
Lofprijzing: Op toonhoogte 327
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De kinderen komen naar voren voor het Paasproject.
Bijbeltekst van de maand maart:
Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan (Matth: 28: 6)
Kinderlied: Op Toonhoogte 433
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2 De discipelen waren zo moe.
Ze treurden om de Heer.
Waar moesten ze nu nog naar toe
hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling: Hij heeft gedaan
wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en komen voor de doop
weer terug in de kerk. Denkt u er aan uw kind een jas aan te doen?
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lukas 19: 11 t/m 28
11
De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u
dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik
vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten
af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet
eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij
zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg
jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van
God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd
worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 15 De
mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze
door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten
ze hen. 16 Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me
komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe
aan wie is zoals zij. 17 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’
18
Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet
ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God.
20
U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel
niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw
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moeder.’ 21 De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd
gehouden.’ 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de
armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug
en volg mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij
was namelijk zeer rijk. 24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd
werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van
God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker voor een kameel om door
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk
van God binnen te gaan.’ 26 Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan
er dan nog gered worden?’ 27 Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 28 Toen zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles
wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.’
Verkondiging
Psalm 90: 8
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
De kinderen uit de kindernevendienst komen in de dienst
Onderwijs over de doop
Gezang 336: 1, 2 en 3
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 heilge stond
uw naam op ieders voorhoofd lezen,
het merk, dat hen aan U verbond.
3 Laat van wie hier als kindren kwamen
uw Heilge Geest nooit zijn geweerd.
Ze zijn van U; draag Gij hun namen
in uw handpalmen gegraveerd.
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Doop
Gezang 336: 4, 5 en 6
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
Overhandiging kinderbijbel
Dankgebed en voorbede
Collecte
Psalm 36: 2
2 Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.
Zegen
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