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Orgelspel 
 
Lied: Welkom, welkom, iedereen 

 refrein (2x): 

 Welkom, welkom welkom iedereen. 

 Doe je met ons mee? 

 We beginnen zo meteen. 

 Welkom, welkom fijn dat jij er bent. 

 Zing gezellig mee als jij het liedje kent. 

 

 Maar eerst nog even dit voor we verder gaan. 

 Tellen we tot drie en dan roep jij je naam. 

 1, 2, 3 ... 

 Sorry maar helaas dat ging nog niet zo goed. 

 Daar komt ‘ie nog een keer nu weet je hoe het moet. 

 1, 2, 3 ... (refr.) 

 

 Welkom, welkom! 
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Mededelingen kerkenraad 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 905, 1,3 en 4 (nw.ldb.) 

 Wie zich door God alleen laat leiden, 
 enkel van Hem zijn heil verwacht, 
 weet Hem nabij, ook in de tijden 
 die dreigend zwart zijn als de nacht. 
 Want wie op God alleen vertrouwt, 
 heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
 en leef uw leven opgewekt. 
 Laat Gods genade u genoeg zijn, 
 die voor u uit zijn sporen trekt. 
 Hij is het zelf die ons voorziet; 
 wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 
 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
 doe wat uw hand vindt om te doen. 
 Weet dat de hemel zelf u zegent, 
 u brengt naar weiden fris en groen. 
 Wie zich op God alleen verlaat, 
 weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 
Gebed 
 
Lied: In het water van de 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. 
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 Eén met Christus, ingelijfd, 
 staan wij op van schuld bevrijd, 
 in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 refrein: 
 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. (refr.) 
 
 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.(refr.) 
 
 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. 
 
(Onder het zingen van dit lied worden Lena en Axel binnengedragen) 
 
Viering van de doop 
- inleidende woorden 
- doopvragen 
  (de doopouders en de kinderen komen in het liturgisch centrum) 
- uitspreken van de naam (namen) 
- vullen van het doopvont door de ouderling 
- bediening van de doop 
- overhandiging doopkaars 
- overhandiging Bijbel door de ouderling 
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- Lied: ‘ik wens jou’ 
 Ik wens jou een dak boven je hoofd. 
 Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. 
 Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
 Dat de liefde van je leven op je wacht. 
  
 Ik wens jou genoeg om door te gaan. 
 Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan. 
 Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd. 
 Met kind'ren om je heen tot aan het eind. 
 refrein: 

 Een muur voor de wind. 
 Een vuur voor de kou. 
 Een jas voor de regen. 
 En een vriend dichtbij jou. 
 Een muur voor de wind. 
 Een vuur voor de kou. 
 Een jas voor de regen. 
 En een vriend dichtbij jou. 
 
 Ik wens jou vrede toe om wie je bent. 
 Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent. 
 Dat de liefde aan je hart vervulling geeft. 
 In elk van de seizoenen dat je leeft. (refr.) 
 
- inschrijven in het doopboek 
(onder het zingen van dit lied verlaten de kinderen de kerkzaal) 
 
Lezen: Mattheüs 19, vers 16 t/m 30 
 
Lied: Psalm 139, 1 en 9 (nw.ldb.) 

 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 ’t ligt alles open voor uw ogen. 
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 Gij zijt mij overal nabij, 
 uw ogen waken over mij 
 van toen ik vormloos ben ontstaan. 
 Gij wist hoe het zou verder gaan. 
 Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
 wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Verkondiging 
 
Kort orgelspel 
 
Lied 912 (nw.ldb.) 
  Neem mijn leven, laat het, Heer, 
   toegewijd zijn aan uw eer. 
   Maak mijn uren en mijn tijd 
   tot uw lof en dienst bereid. 
 
  Neem mijn handen, maak ze sterk, 
   trouw en vaardig tot uw werk. 
   Maak dat ik mijn voeten zet 
   op de wegen van uw wet. 
   
  Neem mijn stem, opdat mijn lied 
   U, mijn Koning, hulde biedt. 
   Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
   dat zij uw getuigen zijn. 
 
  Neem mijn zilver en mijn goud, 
   dat ik niets aan U onthoud. 
   Maak mijn kracht en mijn verstand 
   tot een werktuig in uw hand. 
 
  Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
   dat uw heilige Geest er woon'. 
 
  Neem ook mijne liefde, Heer, 
    'k leg voor U haar schatten neer. 
    Neem mijzelf en voor altijd 
    ben ik aan U toegewijd. 
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Bevestiging en inzegening van br. Leo Montfrooij tot diaken 
- inleidende woorden 
- beantwoorden van de vragen 
-bevestiging en inzegening 
 
- Lied: ‘de zegen van God’ 
 refrein 2x): 

 De zegen van God wens ik jou toe, 
 weet dat Hij jou nooit verlaat. 
 De zegen van God blijft bij jou, 
 overal waar je gaat. 
  

 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.  
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. (refr.) 
 onderstaand couplet 2x  
 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. (refr.) 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven, Gemeente en NBG (verwijzing) 
 
Lied 418, 1,2 en 3 (nw.ldb.) 
 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
 zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
 Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
 horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 
 
 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
 dat wij die als zaad dragen door de landen, 
 zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
 totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


