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Welkom 
 
Psalm 92: 1 en 2 
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
2 Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des HEREN. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
This little light of mine 
A-amen, A-amen, A-amen, Amen, Amen. 
A-amen, A-amen, A-amen, Amen, Amen. 
(Let me tell you something children) 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. (3x) 
I let it shine, let it shine, to show my love 
(I’m gonna tell you that) 
Everywhere I go, I'm gonna let it shine. (3x) 
I let it shine, let it shine, to show my love 
(I gotta tell you that)  
Even in my home, I'm gonna let it shine.(3x) 
I let it shine, let it shine, to show my love 
(I gotta tell you that)  
When I see my neighbor coming, I’m gonna let it 
shine, 
I think I see my neighbor coming, I better let it shine 
When I see my neighbor coming, I’m gonna let it 
shine, 
I let it shine now, I let it shine to show my love. 
(I’d like to say) 
A-amen, A-amen, A-amen, Amen, Amen. 
 
Doop van Vera Ruvarashe Vreugdenhil 

Onderwijs over de doop, lezing van het for-
mulier 
 
Verbonden met vader en moeder: 1, 2 en 4 
1.Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen, 
vier jij hier dit feest met ons mee. 
Refrein: Je hebt al een naam,  
maar je krijgt er één bij op dit feest, 
want jij wordt gedoopt in  
de naam van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. 
2.Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd, 
en dus is het tijd om te vieren,  
dat God die je kent van je houdt. 

Refrein 
4.Nu mag je gaan leven met mensen,  
verbonden in liefde en trouw, 
omdat zij vandaag bij dit dopen 
Gods Naam leggen naast die van jou. Refrein 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Gebed 
 
Vragen aan de ouders 
 
Bediening van de doop 
 
Woord tot de gemeente 
 
Psalm 134: 3 (berijming 1773) 
3.Dat 's HEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller HEREN HEER!  
 
Dankgebed 
 
Uitreiking doopgeschenk 

 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing (NBV21) 
Genesis 23: 1-20 
Koop van een familiegraf 
1Sara leefde honderdzevenentwintig jaar. 2-3Ze stierf 
in Kirjat-Arba, het huidige Hebron, in Kanaän. Nadat 
Abraham bij zijn overleden vrouw had gerouwd en 
haar had beweend, stond hij op, vertrok en wendde 
zich tot de Hethieten. Hij zei: 4‘Ik woon maar als 
vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan 
kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven.’ 
5De Hethieten antwoordden hem: 6‘Maar luister, heer, 
wij beschouwen u als een vorst die door God zelf be-
gunstigd wordt! Begraaf uw vrouw in het beste graf 
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dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf wei-
geren en u beletten haar daarin te begraven.’ 7Toen 
boog Abraham diep voor de Hethitische landeige-
naars. 8‘Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw 
uitdraag en begraaf,’ zei hij, ‘wees dan zo goed er bij 
Efron, de zoon van Sochar, op aan te dringen 9dat hij 
mij de grot van Machpela afstaat, die zijn eigendom 
is en aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij mij die 
geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een eigen graf 
heb.’ 10Onder de Hethieten die daar zaten, bevond 
zich ook Efron zelf. Zo luid dat allen die in de stads-
poort bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij 
tegen Abraham: 11‘Geen sprake van, heer! Luister: 
die akker schenk ik u, en ook de grot die erop ligt. Ten 
overstaan van mijn volksgenoten geef ik u die; u kunt 
uw vrouw daarin begraven.’ 12Abraham boog diep 
voor de landeigenaars, 13en terwijl iedereen toe-
hoorde antwoordde hij Efron: ‘Als u werkelijk ... Maar 
luistert u toch naar wat ik voorstel! Ik wil de prijs be-
talen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch 
van mij aan en laat mij er mijn vrouw begraven.’ 
14Toen zei Efron tegen Abraham: 15‘Ach luister, heer, 
een stuk grond van vierhonderd sjekel zilver, wat be-
tekent dat nu voor mij of voor u? U kunt er gerust uw 
vrouw begraven.’ 16Abraham ging hierop in en woog 
de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn van de 
andere Hethieten had genoemd: vierhonderd sjekel 
zilver naar de gangbare handelswaarde. 17Zo ging de 
akker van Efron in Machpela, in de buurt van Mamre, 
met de grot en met alle bomen op dat stuk land, 18als 
rechtmatig eigendom over op Abraham, ten over-
staan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwe-
zig waren. 19Daarna begroef Abraham zijn vrouw 
Sara in de grot op de akker in Machpela, dicht bij 
Mamre, het huidige Hebron, in Kanaän. 20Zo gingen 
het stuk grond en de daarop gelegen grot van de 
Hethieten over op Abraham en kwam hij in het bezit 
van een eigen graf. 
Romeinen 6:1-11 
Met Christus gestorven, dood voor de zonde 
1Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om 
de genade te laten toenemen? 2Dat in geen geval. 
Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in 
zonde kunnen leven? 3Weet u niet dat wij die gedoopt 
zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We 
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. 5Als wij 
delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstan-
ding. 6Immers, we weten dat ons oude bestaan met 
Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen 
aan ons zondige leven: we mochten niet langer sla-
ven van de zonde zijn. 7Wie gestorven is, is rechtens 
vrij van de zonde. 8Wanneer wij met Christus zijn ge-
storven, geloven we dat we ook met Hem zullen le-
ven, 9omdat we weten dat Christus, nu Hij is opge-
wekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen 
macht meer over Hem. 10Door zijn sterven is Hij voor 
eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft 
Hij voor God.

Preek 
 
Op Toonhoogte 344: 1, 2, 3 en 5 
1 Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam!2 Voor uw woord van 
genade, dank U wel. 
Voor uw woord van genade, dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
3 Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
5 Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Dankzegging en voorbeden 
Mededelingen 
Collecten 

1. Red een kind/Michazondag 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Luisterlied: He did it again 
Voor tekst: zie bijlage. 
 
De kinderen komen terug. 
 
Psalm 67: 1 (berijming 2021) 
1. God, geef genade, geef uw zegen; 
toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
Zegen 


