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Welkom door kerkenraadslid 

Opwekking 123 – Groot is Uw trouw 

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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 



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 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 

Stilte, votum en groet 

Aanvangstekst:  
 
‘Maakt dan voort, maakt alle volkeren tot leerlingen, hen dopend in de naam 
van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest, hen onderrichtend in het 
bewaren van al wat ik u heb geboden; en zie, ík ben met u, al de dagen, tot aan 
de voleinding van de wereldtijd!’ -- Matteus 28:19-20 (Naardense Bijbel) 

 
Psalm 135:1,2,7 

1   Halleluja! looft den Heer, 
 prijst zijn naam en majesteit, 
 toegewijden aan zijn eer, 
 die vanouds zijn knechten zijt, 
 gij die uw verheven plicht 
 in de tempelhof verricht. 
 
2   Prijst den Heer, want Hij is goed. 
 Stemt uw snaren en vertolkt 
 dat zijn naam ons leven doet. 
 Hij koos Jakob tot zijn volk, 
 Israël tot kroonsieraad 
 van zijn goddelijke staat. 
 
7   Hij heeft Israël dat land 
 als een erfdeel toegedacht. 
 Heer, uw naam houdt eeuwig stand. 
 Van U spreekt het verst geslacht. 
 Uw genaderijk bestel 
 schept het recht voor Israël. 

Geloofsbelijdenis 

Psalm 48:4 

4   Komt, trekt verheugd om Sion heen, 
 en telt haar torens een voor een, 
 ziet hoe de bastions daar rijzen, 
 gaat door de zalen der paleizen. 

http://bijbel.dagelijkswoord.nl/bijbel/Matteus+28%3A19-20


 Meldt het aan het nageslacht, 
 wat God heerlijk heeft volbracht; 
 ja, gij zult uw kind'ren leren; 
 deze god is onze Here; 
 nimmer zal Hij van ons scheiden, 
 tot de dood blijft hij ons leiden. 

Gebed 

Lezen uit de Bijbel 

OT: Jesaja 54:1-5 en 13 

NT: Markus 10:13-16 en Handelingen 2:37-39 

HC Zondag 26/27 (vertaling W. Verboom) 

Vraag 69. Hoe leert en verzekert de doop je dat Christus zijn offer voor jou 
heeft gebracht? 

Door mij te wijzen op het water. Christus heeft mij beloofd dat Zijn bloed en 
Zijn Geest mij zo zeker reinigen als het water mijn lichaam reinigt. 

74. Behoren kleine kinderen gedoopt te worden? 

Ja, want zij behoren ook bij (het verbond van) God en de kerk. God belooft ook 
hen de verlossing van zonden. 

Gewone catechismus  

Vraag 10. Waarom worden kinderen ook gedoopt? 

God wil vanaf het allereerste begin van ons leven onze God zijn. Hij verbindt 
Zich aan mij voordat ik voor Hem kan kiezen. 

Hij werkt van generatie op generatie in de gemeente die bestaat uit mensen van 
alle leeftijden. 

Uit de Catechismus van Genéve: 

323: de doop is voor ons allen een binnenkomst in Gods kerk 

328: God doet ons geen loze belofte. Het is zeker dat ons in de doop de 
vergeving van zonden wordt aangeboden en wij die ontvangen. 

 

 

 



339. op welke voorwaarde moet men kleine kinderen dopen? 

Ten teken en als getuigenis dat zij erfgenamen zijn van Gods zegen toegeegd 
aan de nakomelingen van de gelovigen, opdat zij, wanneer ze er de leeftijd voor 
hebben, de ware betekenis van hun doop beseffen en er het nu van 
ondervinden. 

Gezang 87 

1   Wij willen God de ere geven 
 en maken zijn genade groot; 
 want wij zijn voor de zonde dood 
 en wat God zelf heeft afgeschreven 
 zal niet herleven. 
 
2   Wij zijn met onze Heer verbonden 
 en door de doop Hem toegewijd. 
 Wij gingen midden in de tijd 
 in Christus dood voor onze zonde 
 geheel te gronde.  
 
3   De mensheid der verloren tijden 
 deed Christus sterven aan zijn kruis, 
 opdat Hij uit het slavenhuis, 
 als nieuwe mensen, zijn bevrijden 
 zou uitgeleiden. 
 
4   Al onze boosheid en ellende 
 ging met de Heer ter rust in 't graf. 
 Wij zijn ontslagen van de straf 
 en God wil zich weer tot ons wenden 
 als zijn gekenden. 
 
5   Zoals de Christus is verrezen 
 door 's Vaders heerlijke overmacht, 
 zo zijn ook wij aan 't licht gebracht 
 om nieuw te leven, zonder vrezen, 
 nu en na dezen. 

Verkondiging -  tekst Handelingen 2:39 

Voor uw is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. 

Thema: de doop laat zien: God is de eerste 

1. In mijn leven 
2. Bij kinderen 
3. Bij afgedwaalden 

 



Na punt 2: Psalm 25:6,7 

6   Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
 't allerhoogst en eeuwig goed? 
 God zal zelf zijn leidsman wezen, 
 leren hoe hij wand'len moet. 
 Wie het heil van Hem verwacht 
 zal het ongestoord verwerven, 
 en zijn zalig nageslacht 
 zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
7   Gods verborgen omgang vinden 
 zielen waar zijn vrees in woont; 
 't heil'geheim wordt aan zijn vrinden 
 naar zijn vreeverbond getoond, 
 d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
 opwaarts, om op God te letten: 
 Hij, die trouw is, zal mijn voet 
 voeren uit der bozen netten. 

Dankgebed 

Gezang 168:1,2,5,6 

1   O Jezus Christus, licht ze bij 
 die leven aan uw licht voorbij. 
 Voeg ze met uwe kudde saam, 
 opdat zij niet verloren gaan. 
 
2   Vervul met uw genadeschijn, 
 die op verkeerde paden zijn. 
 Sta bij, die heim'lijk in zijn hart 
 verlokt en aangevochten wordt. 
 
5   Verlicht het oog dat U niet ziet. 
 Leid hem weerom die U verliet. 
 Verzamel, die verwijderd gaan. 
 Versterk ze die in twijfel staan. 
 
6   Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
 voor tijd en eeuwigheid vereend, 
 in aarde en hemel, dan en nu, 
 allen tezamen danken U. 

Zegen 

 
  
 


