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Samenzang lied 119 (ev.ldb.) 

Liefde was het, onuitputt’lijk, 
liefd’ en goedheid, eind’loos groot, 
toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd’ en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw Naam, zo groot en heerlijk, 
zinkt de vijand weg in ’t niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning ziet. 

 
Samenzang lied 471 (ev.ldb.) 
 refrein: 

 Weet je dat de Vader je kent? 
 Weet dat je van waarde bent? 
 Weet je dat je een parel bent – 
 een parel in Gods hand,  
 een parel in Gods hand.  
 
 Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 

je bent een oen; 
Ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 
ik ben niks waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 
ik leer het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 
‘k Heb altijd pech, ik ga maar weg. (refr.) 

 
Ik snap alweer niks van die rare som, 
ik ben zo dom; 
m’n  bloes zit onder de spaghetti-mix, 
ik kan ook niks. 

 Al noemt de hele klas mij sacherijn, 
ik mag er zijn. 
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Al zegt mijn broertje steeds: 
Wat stout ben jij -  
God houdt van mij, God houdt van mij! 
refrein: 

 Ik weet dat de Vader me 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. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 425 (ev.ldb.) 

Dit is de dag, dit is de dag, 
 die de Heer ons geeft,  
 die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij, weest daarom blij 

en zingt verheugd en zingt verheugd. 
 Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij en zingt verheugd. 
 Dit is de dag, dit is de dag, 
 die de Heer ons geeft. 
 
Gebed 
 
40-dagenproject 
 
- tekst door de nevendienst 
 
-Samenzang stapellied (mel. lied 118 ev.ldb.) 
 Zie je hoe bang Petrus zucht, 
 ‘jij hoort toch ook bij deze Heer!’ 
 Hij durft niet, liegt zelfs drie keer, 
 zijn vingers kruislings op zijn rug. 
 refrein: 

 Wil jij op weg, met Jezus mee? 
 Hij maakt voor ons een zware reis. 
 En onderweg geeft zijn Vader het bewijs: 
 de Vader, die ons kiest en redt. 
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Bediening van de doop 
 
- inleidende woorden 
- samenzang ‘dooplied’ (mel.lied 801 nw.ldb.) 
  (onder het zingen van dit lied komt de dopeling de kerk binnen) 

 Welkom Deks, hier is ons midden, 
 zoek geluk bij God, de Heer. 
 Laten we nu danken, bidden 
 voor jouw wonder, telkens weer. 
 
- beantwoorden van de doopvragen 
 
- samenzang lied 139b (nw.ldb.) 
  (onder het zingen van dit lied komt de familie bij het doopvont staan, 
   komen de kinderen naar voren en wordt het doopwater geschonken)  

 Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

 refrein:  

 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen.    
 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen, elke dag. 
 
 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot  
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 

 Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
 dat U mijn leven kent 
 en wat er ook gebeuren zal, 
 dat U steeds bij mij bent. (refr.) 
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- het noemen van de namen 
- doop 
 

- samenzang(staande) ‘doopzegenlied’ (mel. lied 465 ev.ldb.) 
Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Je bent vandaag gedoopt: er is een nieuw begin. 
Woon hier en overal, de wereld is voor jou. 
Het water van de doop is teken van Gods trouw. 
 
Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Blijf altijd dicht bij Hem, Hij geeft je leven zin. 
Kom vaak hier in Gods huis, hier kijkt Hij uit naar jou. 
En geef God later zelf, jouw eigen woord van trouw. 

 
- antwoord van de gemeente  
- overhandiging van de doopkaars en de bijbel door de jeugdouderling 
 
Samenzang ‘sorry zeggen’(schermlied) 
(onder het zingen van dit lied wordende namen van de dopeling in het doopboek 
geschreven; de kinderen gaan naar de nevendienst) 

Ik geef wel eens een harde duw 
 da’s helemaal niet goed. 
 Dan weet ik dat ik eigenlijk 
 “sorry” zeggen moet. 
 Maar als het dan per ongeluk gaat 
 is het dan ook nodig? 
 Moet ik dan perse sorry zeggen  
 of is dat overbodig? 
 refrein: 
 Sorry zeggen dat is iets dat vind ik niet zo fijn. 
 Sorry zeggen is niet leuk het kan zo moeilijk zijn. 
 Sorry zeggen dat is iets  dat doe ik niet zo graag. 
 En als ik het dan toch moet doen dan liever niet vandaag. 
                    
 Sorry zeggen vind ik soms 
 een beetje flauwekul. 
 Want als die ander nou begon 
 dan is het niet mijn schuld.  
 Maar als hij nou geen sorry zegt 
 voel ik me rot van binnen. 
 Dan wil ik wel de eerste zijn 
 want iemand moet beginnen. (refr.) 
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 Vader in de hemel leer mij terug te gaan. 
 Om sorry te zeggen. als het fout is gegaan. 
 Vader in de hemel help mij telkens weer.  
 De vrede te bewaren 
 want ik wil geen ruzie meer! (refr.) 
 

Lezen: Lucas 22 vers 54 t/m 62 
 
Samenzang lied 562 (nw.ldb.) 
 Ik wil mij gaan vertroosten 
 in ’t lijden van mijn Heer, 
 die zelf bedroefd ten dode 
 terneerboog keer op keer 
 en zocht in zijn ellende 
 naar troost om voort te gaan, 
 tot hem wil ik mij wenden – 
 o Jesu, zie mij aan. 
 
 Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
 weerspannig in de wind, 
 wilde niet zien of horen 
 hoezeer ik werd bemind, 
 mijn leven liep verloren, 
 uw stem bracht mij tot staan, 
 U bidt voor wie U hoonden – 
 o Jesu, zie mij aan. 
 
 Mijn Heer die om mijn zonden 
 in doem en duisternis 
 ontluisterd en geschonden 
 aan ’t kruis gehangen is,  
 al ben ik U onwaardig, 
 mijn toevlucht is uw naam, 
 mijn redder, mijn genade – 
 o Jesu, zie mij aan. 
 
Verkondiging 
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Samenzang lied 542 (nw.ldb.) 
  God roept de mens op weg te gaan, 
 zijn leven is een reis: 
 ‘Verlaat wat gij bezit en ga 
 naar ’t land dat Ik u wijs.’ 
 
 Het volk van God was veertig jaar 
 - een mensenleven lang - 
 op weg naar het beloofde land, 
 het land van Kanaän. 
 
 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
 uw weg door de woestijn 
 en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
 een nieuwe Mozes zijn. 
 
 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en aan de heilige Geest, 
 God, die al voor de eerste mens 
 belofte zijt geweest. 
 
Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
(tijdens de collecte luisteren we naar een lied van Trijntje Oosterhuis: 
‘nu dat jij er bent’ en kijken we naar foto’s 
 
De kinderen komen terug en vertellen……. 
 
Samenzang lied 575, 1 en 6 (nw.ldb.) 
 Jezus, leven van ons leven, 
   Jezus, dood van onze dood, 
   Gij hebt U voor ons gegeven, 
   Gij neemt op U angst en nood, 
   Gij moet sterven aan uw lijden 
   om ons leven te bevrijden. 
   Duizend, duizendmaal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer. 
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  Dank zij U, o Heer des levens, 
   die de dood zijt doorgegaan, 
   die Uzelf ons hebt gegeven 
   ons in alles bijgestaan, 
   dank voor wat Gij hebt geleden, 
   in uw kruis is onze vrede. 
   Voor uw angst en diepe pijn 
   wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 443 (ev.ldb.) 

Ik volg de Heer  (ik volg de Heer), 
want Hij is goed (want Hij is goed). 

Hij weet de weg  (Hij weet de weg)  
en hoe het moet (en hoe het moet). 

Hij houdt van mij (Hij houdt van mij) 

Hij is overal (Hij is overal), 

de Herder die mij leiden zal. 
 

 Soms gaan we door (soms gaan we door) 

gevaarlijk land (gevaarlijk land). 

Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor ) 

en in zijn hand (en in zijn hand) 

houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)  

en neemt ons mee (en neemt ons mee). 

Het is soms zwaar, maar toch okee! 
 
Een leeuw die brult (een leeuw die brult)  
of een beer die bromt (of een beer die bromt). 

De Herder kijkt (de Herder kijkt)  
wat of er komt (wat of er komt). 
Hij is als een muur (Hij is als een muur) 

rondom ons heen (rondom ons heen). 
Hij laat ons nooit, nee nooit alleen! 

 
In de hal van het Kruispunt kunt u de ouders feliciteren en bemoedigen 
 
Vanavond om 19.00 uur is er dienst met als thema: 
‘Rust, Reinheid, Regelmaat en R….?’ de bekende ‘3xR’ als wapen tegen de oprukkende 
problemen in de samenleving? Of nog beter ‘4xR’?  
 


