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*AANVANGSLIED:
Psalm 105 : 1 en 3
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
*VOTUM EN GROET
*KYRIEGEBED
*GLORIALIED: LBK 434 : 1 en 3
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.
*ONDERWIJS BIJ DE DOOP
*Liesl wordt binnengebracht tijdens het KINDERLIED: Opwekking 599
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein 2x
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
*KINDERGESPREKJE
*PRESENTATIE
*DOOPGEBED
Gemeente gaat staan
*BELIJDENIS
Gemeente gaat zitten
*GELOFTE VAN DE DOOPOUDERS
*DOOP EN HANDOPLEGGING
Gemeente gaat staan; doopouders draaien zich om richting gemeente!
*LIED: Psalm 134 : 3 (oude berijming)
Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren Heer!
Gemeente blijft staan;
*VERWELKOMING
*GELOFTE VAN DE GEMEENTE
Gemeente gaat zitten

*LIED: Hoger dan de blauwe luchten
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de heer een helper zijn.
Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.
Amen, Amen.
*INSCHRIJVING IN HET DOOPBOEK DOOR EEN VAN DE DOOPOUDERS
*OVERHANDIGEN doopkaars, doopkaart, attentie kindernevendienst;
*GEBED
*SCHRIFTLEZING:
Lucas 18 : 15 - 17
*LIED: Alles wordt nieuw I,20
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 binnenlopen.
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.
*PREEK
*DANKGEBED EN VOORBEDEN
*COLLECTE

*LIED: Kind, wij droegen je op handen (melodie LBK 293)
Kind, wij droegen je op handen
naar het water van de bron.
Want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom.
Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim.
Van de God die zegt: Ik ben er
voor jou die mijn kind mag zijn
Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
omdat God steeds bij jou is
Voor de kinderen op aarde
wil de Heer een Vader zijn,
of je bruin of zwart of blank bent,
heel erg groot of heel erg klein.
Altijd mag je bij Hem komen
met je blijdschap en verdriet,
altijd wil de Heer je helpen.
Lieve kind vergeet dat niet.
*ZEGEN
*LIED: LBK 456 : 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

