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Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Wetslezing Mattheus 22:37 - 40
Zingen: OTH 358 (dooplied Sela): 1 en 2
1.In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf beloof t,
dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leef t,
dat Gods lief de voor ons
niet veranderd is.
(Ref rein)
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 lief de blijvend is.
Dat Gods trouw en lief de blijvend is.
Doopf ormulier en gebed
Zingen: Psalm 105:5
5.God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Doopvragen
Kindermoment
Doopbediening

2.Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijf d,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Toezingen: Psalm 134:3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Loof t, looft dan aller heren HEER.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Lukas 18: 9 - 17
En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij
rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis:
10Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en
de ander een tollenaar.
11De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf :
O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen,
overspelers of ook als deze tollenaar.
12Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.
13En de tollenaar bleef op een af stand staan en wilde ook zelf s zijn ogen niet naar
de hemel ophef f en, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar,
genadig.
14Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot
die andere.
Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal
verhoogd worden.
15En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. E n
toen de discipelen dat zagen, bestraf ten ze hen.
16Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en
verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.
17Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet o ntvangt als een kind, zal
daarin beslist niet binnengaan.
Zingen Kinderlied: WK 555
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnen lopen.
Preek

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
hou 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

Zingen: Psalm 84: 4 en 6
4.Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk hunner zal, in 't zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed;
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegenegen oor,
O, Jacobs God, geef mij gehoor.
6.Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelf s niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.
Dankgebed en voorbede
Zingen: ‘Bij u is de bron’ (Sela)
Bij U is de bron van het leven, van het leven.
Van U komt het licht.
Door uw licht, zien wij licht.
Hoog als de hemel is uw lief de.
Tot aan de wolken reikt uw trouw.
Uw goedheid is als hoge bergen,
dieper dan de oceaan.
Zo kostbaar is uw grote lief de.
Wij mogen schuilen dicht bij U.
U lest de dorst met vreugdestromen,
meer dan genoeg, in overvloed.
Zegen
Uitleidend orgelspel

