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Welkom en mededelingen

Zingen: 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.

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.

Refrein

Stil gebed



Votum en groet

Zingen: Psalm 116: 1, 6, 8 Nb

God heb ik lief, want die getrouwe Heer

nam, toen ik riep, met toegenegen oren

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen

en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,

nu danken voor de redding van mijn leven?

Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven

en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem

offers van dank naar mijn beloften brengen,

in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen

met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 6: 1-14

Zingen: Gezang 182: 1, 6

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.

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.
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Lezen: Gewone Catechismus

6. Je bent gedoopt. Wat betekent dat?

Jezus Christus heeft recht op mij. God zegt mij toe dat  ik deel in Christus’

dood en opstanding. Hij belooft mij dat mijn oude leven met Christus

ondergaat in de dood en ik met Christus een nieuw leven zal leiden in het

Koninkrijk van God.

7. Met Christus een nieuw leven leiden. Hoe kom je erbij om dit te

zeggen?

Alleen door te geloven wat God mij in de doop belooft. Anders zie en ervaar

ik niets van dat nieuwe leven. Omdat ons geloof vaak zwak is, heeft God de

doop ingesteld als teken en onderstreping van zijn belofte.

Verkondiging

Zingen: Opwekking 642

Al mijn zonden, al mijn zorgen,

neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

Refrein: Here Jezus, neem mijn leven,

ik leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Want dit water brengt nieuw leven

en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein: Here Jezus, neem mijn leven,
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ik leg alles voor u neer.

Leid mij steeds weer naar het water,

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Danken en bidden

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 111: 1 Nb en Psalm 6:2 OB en Psalm 86: 4 Nb

Van ganser harte loof ik Hem,

in 't midden van Jeruzalem,

den Heer in 't midden der getrouwen.

Groot zijn de daden van den Heer,

Hij doet wie lust heeft aan Zijn leer,

de schoonheid van Zijn heil aanschouwen.

Vergeef mij al mijn zonden,

die Uwe Hoogheid schonden.

Ik ben verzwakt, o Heer,

genees mij, red mijn leven.

Gij ziet mijn beend’ren beven,

zo slaat Uw hand mij neer.

Leer mij naar Uw wil te hand’len,

laat mij in Uw waarheid wand’len.

Voeg geheel mijn hart tezaam,

tot de vrees van Uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, Uw naam en majesteit,
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loof ik tot in eeuwigheid.

Zegen
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