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Ouderling van dienst: Sabina Pierik 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Sabina Pierik 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Rond het licht dat leven doet" 
(Lied 287: vers 1 t/m 3) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
We zingen: “Rond het licht dat leven doet" 

(Lied 287: vers 5) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed 
 
We zingen: “O God die uit het water” 

(Lied 356: vers 1, 3 & 5 cantorij; vers 2, 4, 6 & 7 allen) 

 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:4-17 
 

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade 

heeft geschonken. Door uw eenheid met Hem bent u in elk opzicht rijk 

geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis 

over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u aan geen 

enkele gave van de Geest terwijl u wacht op de verschijning van onze 

Heer Jezus Christus. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid 

geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Chris-

tus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus 

Christus, onze Heer, is trouw. Broeders en zusters, in de naam van onze 

Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheu-

ringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één 

te zijn. Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en 

zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt: 

‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ 

en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms 

voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? 

Ik dank God dat ik niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb 

gedoopt; niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. 

Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan 

mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Christus 

heeft mij immers niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen 

– en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou 

het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. 

 
We zingen: “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven” 

(Lied 976: vers 1 cantorij; vers 2 en 3 allen) 
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Schriftlezing: Matteüs 4:18-22 
 

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus ge-

noemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, 

het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vis-

sers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden 

Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van 

Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot 

bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze 

de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 

 
We zingen: “De visser ging uit vissen” 

(Lied 532: vers 1, 2 & 4 cantorij; vers 3, 5 & 6 allen) 
 
Overdenking 
 
We zingen: “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor” 

(Lied 973: vers 1 cantorij; vers 2 t/m 4 allen) 

  



 
6 

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 

Onderwijzing 
 
We zingen terwijl de dopeling wordt binnengebracht:  
“Jouw leven staat aan het begin” (Lied 354: vers 1, 3, 4 & 5) 

 
Presentatie 
 
Sophie en Tobias gieten het water in het doopvont 
 
Doopgebed 
 
We zingen: “Wij geloven één voor één” 

(Geloofsbelijdenis, lied 344: vers 1 t/m 3) 
 
Geloften 
 
Bediening van de doop en zalving 
 
Doopkaars aansteken 
 
Verwelkoming 
 

v. Gemeente, draag Samuel die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met hem de weg van het Koninkrijk. 

g. Welkom kind van God 
Welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden! 

 
We zingen: “Heer van uw kerk” 

(Lied 348: vers 9) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbede en stil gebed besloten met 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-

ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 

ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “God, schenk ons de kracht” 

(Lied 418: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


