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Lied vooraf 283 In de veelheid van geluiden

DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom
Intochtslied staande 105:1,3 Loof God de Heer, en laat ons blijde

Stil gebed
Votum en groet
Lied 195 Klein Gloria

Gebed
Lied HH 388 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Onderricht Romeinen 6:3-5

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Lied bij binnenkomst van de dopelingen HH 428 Jezus is de goede herder

Doopwater
Dooponderricht
Doopgebed
Doopvragen
Doopgelofte
Lied 347:1 Here Jezus, wij zijn nu

Doop
Nina Jeany Maathuis
Olivia Jansen

Doopkaars
Doopboek
Lied staande 359 Leven is gegeven

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Henriëtte S. Lucas 12:32, 49-56
Lied 139:1,8 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Preek
Lied 273 Loof God, die zegent al wat leeft

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Afkondiging overlijden
Lied 769 Eens als de bazuinen klinken

Dank- en voorbeden
Gaven
>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied staande HH 365 Welk een vriend is onze Jezus

Zegen



LUCAS 12:32, 49-56

Jezus zei:
Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al
brandde! Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 
Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik 
kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en 
twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de 
moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder 
tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’

Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen 
jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind 
uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De 
aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet 
kunnen duiden?






