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Mededelingen 

   Opwekking 123  

1 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. 

2 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, aan mij betoond. 

 

Bemoediging & Groet 

Gebed 

  



OTH² 358 (Sela)  

1 In het water van de doop, 

 zien wij hoe God zelf belooft, 

 dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 

 Water dat getuigt en spreekt, 

 van de hoop die in ons leeft, 

 dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

2 Eén met Christus in zijn dood, 

 gaan wij onder in de doop, 

 overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

 Eén met Christus, ingelijfd, 

 staan wij op van schuld bevrijd, 

 in een leven dat voorgoed veranderd is. 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

3 In zijn lichaam ingelijfd: 

 Christus’ kerk die wereldwijd, 

 is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

 Mensen overal vandaan, 

 die de weg van Christus gaan, 

 om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.  

 

Refrein 

 

 Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (4x) 

 Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (4x) 

  

Refrein 

 

 Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 

 Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 

 Wat een liefde, wat een hoop! 

 U verzegelt door de doop 

 dat ons leven bij U veilig is. 

 Dat ons leven bij U veilig is. 

 

  



PRESENTATIE  

    

ONDERWIJZING  

 

DOOPVRAGEN 

1. Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt in de Naam 

van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? 

2. Erkennen jullie dat onze kinderen in de doop het teken 

ontvangen van Gods liefde, en van het nieuwe leven, 

waartoe Christus ons allen roept? 

3. Beloven jullie, ieder met de gaven die God jullie heeft 

gegeven, jullie kinderen voor te gaan op de weg van de 

Heer opdat zij hun doop leren verstaan en zich 

verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus. 

4. Beloof jij om je vrouw te steunen en terzijde te staan 

bij de invulling van de belofte die zij vandaag doet bij 

de doop van jullie kind? 

  



G E L O O F S B E L I J D E N I S  (Opw. 347) 

1 Ik – geloof – in God de Vader, Schep–per, die – de schepping draagt. 

 In – zijn Zoon, – in Christus Jezus die, – gebo–ren uit een maagd, 

 aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. 

 Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. 

 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4×)) 

 Naam aller namen, naam aller namen. 

2 Ik – geloof – in God de Trooster, ga–ven van – de heil’ge Geest, 

 die – Gods woord – aan ons bevestigt: gaat – en pre–dikt en geneest. 

 Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan. 

 Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam: 

 Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4×)) 

 Naam aller namen, naam aller namen. 

 

 

D O O P B E D I E N I N G  

 

A A N V A A R D I N G  D O O R  D E  G E M E E N T E  

Opw. 27 (aangepaste tekst) 

1 Leid hen, Heer, o machtig Heiland 

 door dit leven aan uw hand. 

 Zij zijn zwak, maar Gij zijt machtig, 

 wees hun Gids in ’t barre land. 

 Gij, hun Sterkte, Gij, hun Leider, 

 vul hen met uw Geest steeds meer;  

 vul hen met uw Geest steeds meer. 

2 Laat ons zijn een godsgetuige, 

 sprekend van U meer en meer. 

 Leid hen steeds door uwe liefde,  

 groeiend naar uw beeld, o Heer. 

 Brood des levens, brood des hemels, 

 voed hen dat zij groei’n naar U; 

 voed hen dat zij groei’n naar U. 

 

De dopelingen kunnen nu de kerkzaal verlaten.  

 



Schriftlezing: Marcus 10: 45-52 

45…de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als 

losgeld voor velen. 

46Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en 

gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho 

vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een 

zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47Toen hij 

hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te 

schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden 

met mij!’ 48De omstanders snauwden hem toe dat hij 

zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te 

harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 
49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de 

blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij 

roept u.’ 50Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging 

naar Jezus. 51Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u 

doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer 

kan zien.’ 52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof 

heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij 

volgde Hem op zijn weg. 

  Preek: blind geloven? 

  



Opwekking 599  

1 Nog voordat je bestond, 

 kende Hij je naam. 

 Hij zag je elk moment 

 en telde elke traan. 

 Omdat Hij van je hield, 

 gaf Hij zijn eigen Zoon. 

 Hij wacht alleen nog maar 

 totdat je komt. 

 

 

2 En wat je nu ook doet, 

 zijn liefde blijft bestaan. 

 Ook niets wat jij ooit deed, 

 verandert daar iets aan. 

 Omdat Hij van je houdt, 

 gaf Hij zijn eigen Zoon. 

 En nu is alles klaar 

 wanneer jij komt. 

 

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar, 

wanneer jij komt. 

 

3 En wat je nu ook doet, 

 zijn liefde blijft bestaan. 

 Ook niets wat jij ooit deed, 

 verandert daar iets aan. 

 Omdat Hij van je houdt, 

 gaf Hij zijn eigen Zoon. 

 En nu is alles klaar 

 wanneer jij komt. 

 

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar, 

wanneer jij komt. 

  

  Gebed 

  Collecte  

 



Psalm 134 
(oude ber.) 

1 Looft, looft nu aller heren HEER, 

 Gij zijne knechten, geeft Hem eer; 

 Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt, 

 En voor Zijn dienst in ijver blaakt. 

 2 Heft uwe handen naar omhoog, 

 Slaat naar het Heiligdom uw oog, 

 En knielt eerbiedig voor Hem neer; 

 Looft, looft nu aller heren HEER. 

 3 Dat ’s HEEREN zegen op u daal’; 

 Zijn gunst uit Sion u bestraal’; 

 Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer; 

 Looft, looft dan aller heren HEER. 

 

Zegen 
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