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De paaskaars brandt
als symbool van Jezus Christus, de Heer, die is opgestaan uit de dood

Muziek bij binnenkomst
• What a friend we have in Jesus
• Let your living water flow https://www.youtube.com/watch?v=bzxWhUv8dyg

• Opw. 687 Heer, wijs mij uw weg

Welkom door ouderling van dienst Danny Oude Geerdink

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied Opw. 733 De zon komt op

Stil gebed
Votum en groet

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Gebed
Lied Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij

Onderricht Romeinen 6:3-5
Lied The way you take time  Joe Buck

 https://youtu.be/Z5fBSgfYnOc

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest
Moment voor de kinderen
Lied Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

https://www.youtube.com/watch?v=EiiaIAWU4Jk

Schriftlezing Matteüs 21:28-32
Lied Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Verkondiging
Lied Opw. 569 Regeer in mij met al uw kracht



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gedicht Groei
Lied  Acda & de Munnink - Ren Lenny Ren 

https://www.youtube.com/watch?v=fkwTEucJrEY  

Belijdenis Dienstboek II blz 129

Anneke Kamphuis, Karin Kamphuis, Channah Sanderman, Lisanne Slettenhaar, Koen Staarman

Lied Opw. 574 Groot is Hij

Dank- en voorbeden
Gaven bij de uitgang

Lied Opw. 553 Laat het feest zijn in de huizen

Zegen

Terwijl de kerkgangers de kerkzaal verlaten
• Bouw uw Koninkrijk https://www.youtube.com/watch?v=5aGawH5qnDg

• You raise me up https://www.youtube.com/watch?v=2DorNUsi5LE

• Amazing grace



ROMEINEN 6:3-5

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, 
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, 
een nieuw leven te leiden.
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

MATTEÜS 21:28-32

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga 
vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij
zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,”
maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ 
Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van 
het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe 
kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet 
willen bedenken en hem alsnog willen geloven.

GROEI

Het is zover
Daar sta je dan
Klaar om uit te vliegen 
De wereld aan je voeten
Kansen voor het grijpen
Mensen te ontmoeten 

En of je links- of rechtsaf slaat
Fladdert, vliegt of graag wil dansen
Volg de weg die bij jou past
Creëer je eigen mooie kansen

Want jij bent jij
Met jouw talent
Ik heb gezien 
Hoe mooi je bent 
Je bent uniek en heel speciaal 
Een prachtig kind van Mij
Met een verhaal 

Jij hebt de wereld iets te geven
Laat je zien, groei en ontdek 
Geniet zonder mate van het leven 

Ik laat je los 
Ik laat je gaan 
Want Ik geloof en Ik vertrouw 
Dat jij de weg gaat vinden 
Echt 
Ik geloof ik in jou 


	Vroomshoop
	Verkondiging


