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Welkom en mededelingen
Zingen
Psalm 105: 1 en 3
1. Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Bemoediging en Groet
Aansteken Paaskaars
Openingsgebed
Lezen
Lucas 15: 11-24
door Rien Oostveen
Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader:
“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn
vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af
naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen
hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon
hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op
het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die
de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht:
De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de
honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen
de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel
mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon
af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd
tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te
worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek
het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste
kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is
weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te
vieren.
Overdenking

Zingen
Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn’.
BEDIENING HEILIGE DOOP
Dopeling wordt binnengebracht
Onderwijzing en presentatie
Doopgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen
Mijn Herder - Sela
Refrein
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. Refrein
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.
Kinderen komen uit de Kinderkerk
Doop en handoplegging
Gelofte ouders
Zingen
De Here zegent jou
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven. (2x)
Aansteken doopkaars
Gebeden
Zingen
Lied 416: 1, 2 en 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Wegzending en zegen

