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Lied vooraf HH 429 Opw. 599 Kom tot de Vader

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING
Intochtslied staande HH 49 Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij

Stil gebed
Votum en groet
Lied 195 Klein Gloria

Gebed
Lied HH 294 Opw. 642 Here Jezus, neem mijn leven

Onderricht Romeinen 6:3-5

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Lied bij binnenkomst van de dopelingen Welkom in Gods huis
Doopwater
Dooponderricht
Doopgebed
Doopvragen en -gelofte
Joleen zingt Because we believe
Doop

Douwe Kivits
Pim Samuel de Jong

Doopkaars
Doopboek
Lied staande HH 503 Hemelhoog 503 God kent jou

DIENST VAN HET WOORD
Dank voor de doop en gebed bij het lezen van de Bijbel
>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Wilma H. Lucas 3:15-16, 21-22
Luisterlied door band HH 502 Hemelhoog 502 In het water van de doop

Preek
Lied HH 473 Opw. 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden
Gaven
>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald
>>>>> de kinderen van de zondagsschool komen in de kerkzaal

Lied staande HH 596 Opw. 553  Laat het feest zijn in de huizen

Zegen



Lucas 3:15-16, 21-22

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de 
messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die 
meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te 
maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, 
werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, 
en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’


