
 
ORDE VAN DIENST 

4e zondag van de 40dagen 
11 maart 2018 

Thema: Oogsten met blijdschap 
Bediening heilige Doop 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 122: 1 en 2 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Openingsgebed 

Umami  Hij kwam bij ons heel gewoon - Opw. 268 
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein  
Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd 
zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd’ en kracht. 
 
2. En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij : ‘Uw wil geschied' 
Refrein  
 
3. Zie je de wonden zo diep. De hand die aard'en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.  
Refrein  
 
4. Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein 

HEILIGE DOOP 
Onderwijzing 



Presentatie 

Umami  Lied 139b 
1. 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. 

2. 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. Refrein (3x) 

Refrein (2x) 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 

Doopgebed 

Geloofsbelijdenis  Lied 340b 

Doopouders en kinderen komen naar voren 

Doop en handoplegging 

Geloften ouders 

Gemeente gaat staan 
Gemeente, draag hem 
die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.  
Welkom, kind van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 

Umami  Zegenlied - Opw. 710 
Zegen hem op de weg die hij nu gaat. 
Zegen hem op de plek waar hij nu staat. 
Zegen hem in alles, wat U van hem verlangt. 
O God, zegen hem alle dagen lang! 
Vader, maak hem tot een zegen; ga hem niet voorbij. 
Regen op hem met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot hem als de Bron van leven, die ontspringt, diep in hem. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor hem. 
  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 



Gemeente gaat zitten 

Aansteken Doopkaars 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied ‘In goede aarde’ 
4. Is je leven vol van zorgen, 
lijkt de toekomst koud en zwart, 
dan zal Gods liefde ervoor zorgen 
dat het warm wordt in je hart. 
Het zal zijn als met de regen 
die het dorre land besproeit 
en zal zorgen dat straks alles 
weer als nooit tevoren bloeit. 

Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk 

Lezen   Psalm 126 
door Annet Pols 

Zingen  Lied 653: 1, 3 en 7 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Uitleg en verkondiging 

Umami  Groot is uw trouw (versie Kees Kraayenoord) 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 



3. Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar. 
Zon maan en sterren in hemelse baan  
tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid,  
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 
Refrein 3x 

Gebeden 

Collecten  Kinderen komen terug uit de Oppas  

Zingen  Lied 422  
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Wegzending en zegen  
Zingen ‘Amen’ 


