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2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
3 Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.



Welkom en mededelingen



Zingen: Psalm 100
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."
3 Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
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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



Zingen: Gezang 280: 1 en 3
1 Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug'len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.
3 Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.



Wetslezing



Zingen Op Toonhoogte 189
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2 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4 O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
De kinderen komen naar voren.
Tekst van de maand juni:
Niets kan ons scheiden van de liefde van God (Rom. 8: 38)



Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 457
Refrein:
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Refrein.
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2 Ik snap al weer niks van die rare som, ik ben zo dom!
Mijn bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks!
Al noemt de hele klas mij een sacherijn, ik mag er zijn!
Al zegt mijn broertje steeds, wat stout ben jij,
God houdt van mij. God houdt van mij!
Refrein zingen als:
Ik weet, dat de Vader mij kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
De kinderen gaan naar hun nevendienst



Gebed om de Heilige Geest



Schriftlezing Genesis 11: 1 t/m 9
11 Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2 Toen de
mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en
daar vestigden ze zich. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken
vormen en die goed bakken in het vuur.’ De klei-blokken gebruikten ze als
stenen, en aardpek als specie. 4 Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met
een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan
zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5 Maar toen daalde de
HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het
bouwen waren. 6 Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,
dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder
nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7 Laten wij naar hen toe gaan en
spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer
verstaan. 8 De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de
bouw van de stad werd gestaakt. 9 Zo komt het dat die stad Babel heet,
want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde
gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.



Zingen: Psalm 25: 2
2 HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.



Verkondiging
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Zingen: Psalm 25: 6
6. Wie heeft lust de HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven



Onderwijs over de doop



Zingen Op Toonhoogte 468 laat de kinderen tot mij komen
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2 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.



Doop



Zingen: Gezang 336: 1, 4, 5 en 6
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.
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 aangestoken



Overhandiging kinderbijbel



Dankgebed en voorbede



Collecte
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Zingen: Gezang 456
1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



Zegen
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