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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 

 
Zingen: Lied 886 (1x Nederlands, 1x Engels) 
 Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

  
 Abba, Father, let me be 

yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 

 

Stilte 

 
INKEER 

 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 146: 1,3 

Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
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Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 

Groet    

V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 

Bemoediging  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
Drempelgebed 

 
Zingen: Psalm 146: 4 

Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

(we gaan zitten) 
 

Gebed voor de nood in de wereld 

De beden worden beantwoord door het zingen van 'Kyrie eleison' 
(vert.: Heer, erbarm U). 
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Loflied: Lied 885 

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. 
 
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. 
 

 

SACRAMENT VAN DE DOOP 

 
Zingen: Lied 459, Ev. Liedbundel  (1x Nederlands, 1x Engels) 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible,  
pray every day (3x)  
Read your bible, pray every day 
if you want to grow (3x)  
Read your bible, pray every day, if you want to grow 	
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Inleiding 

 

Broeders en zusters, 
 
Onze Here Jezus heeft bij zijn hemelvaart bevolen:  

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen 
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
ik jullie opgedragen heb” (Mt.28:19). 

Uit die woorden blijkt duidelijk dat aan de verkondiging van het 
goede nieuws van Gods liefde in Jezus de doop onlosmakelijk 
verbonden is. Allen die in Hem geloven worden door de doop ervan 
verzekerd dat hun leven geheiligd is door Jezus’ dood en opstanding. 
In deze doop legt de drie-enige God zijn naam op ons en brengt ons 
onder zijn verlossende heerschappij. 
De Vader is het die ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt; 
de Zoon is het die onze zonden op zich genomen heeft en aan het 
kruis heeft genageld; 
de Geest is het die ons vandaag doet ervaren hoe grenzeloos Gods 
liefde voor ons is. 
Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we aan die liefde 
niet te twijfelen, omdat we een eeuwig verbond met God hebben. 
Ouders zijn geroepen hun kinderen te vertellen van dit grote 
geschenk, Gods liefde in Jezus en hun voor te gaan op de weg des 
levens. 
 

Vragen van belijdenis en belofte: 

(Charlotte en de doopgetuigen staan op) 
 
Vragen aan Charlotte: 
 
Wil je dat je kind gedoopt wordt in de naam van de drie-enige God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest? 
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Wil je je zoon vertellen en laten vertellen, in de kerk en op school, 
van Gods liefde, zodat deze doop hem een leven lang kan dragen? 
Wil je hem voorgaan op de weg door het leven, achter Jezus aan, in 
de kracht van de Heilige Geest? 
 
Antwoord: Ja, dat wil ik. 
 
Vraag aan de doopgetuigen: 
 
Willen jullie Charlotte waar nodig bijstaan in de opvoeding van haar 
zoon, in het licht van Gods liefde waarvan deze doop een teken en 
zegel is? 
 
Antwoord: Ja, dat willen wij. 
 
Vraag aan Charlotte: 
 
Welke naam heb je aan je kind gegeven waarmee het gedoopt mag 
worden? 
 
(de gemeente gaat staan) 
 
Broeders en zusters, 
 
Wij ontvangen en vieren als gemeente deze doopsbediening ter 
versterking van ons geloof en in verbondenheid met Charlotte, met 
de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. 
Daarom vraag ik u: 
Wilt u Riley ontvangen in de kring van gedoopte mensen, die leven 
van Gods goedheid en wilt u, voor zover dat in uw vermogen ligt, 
hem en zijn moeder helpen samen met u de weg van Jezus door deze 
wereld te gaan en zijn lof te zingen? 
 
Antwoord: Ja, dat willen wij. 
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(de gemeente gaat zitten) 
 

Doopgebed 

 

Doopsbediening   (de kinderen mogen naar voren komen) 
 

(hierna gaat de gemeente staan) 
 

Zingen: Psalm 105: 3 

God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

	
 
(de gemeente gaat zitten) 
	
	
Overhandiging van de doopkaars door de ouderling van dienst 

 

 

HET WOORD 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Lezing uit het oude testament: Spreuken 22: 1-6 
 

Zingen: Lied 838: 1 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
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het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 

Lezing uit de brieven der apostelen: Galaten 3: 24-29 
 

Zingen: Lied 838: 4 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven.  

 
Lezing van het evangelie: Marcus 10: 13-16 
 

Zingen: Lied 278, Ev. Liedbundel 
	

 
 
Verkondiging: Een sterke bondgenoot 
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Orgel-/pianospel 

 
Zingen: Lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 

Mededelingen 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gebed des Heren 

 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
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Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
	

ZENDING EN ZEGEN 

  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied 382 (Ev. Liedbundel). Vers 1 en 3 Nederlands, vers 2 
Engels 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
Lord, I come to your awesome presence 
From the shadows into your radiance 
By the blood I may enter your brightness 
Search me, try me, consume all my darkness 
Shine on me, shine on me 
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Refrain: Shine, Jesus, shine 
Fill this land with the Father's glory 
Blaze, Spirit, blaze 
Set our hearts on fire 
Flow, river, flow 
Flood the nations with grace and mercy 
Send forth your word 
Lord, and let there be light 
 
Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein  
 

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
 

Inzameling van de gaven 

De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en de 2e voor de Diaconie 
(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang) 
 
 
U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek, 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 3 april 2022.  
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Na afloop van de dienst kunt u voor in de kerk Charlotte gelukwensen met de 
doop van haar zoon Riley. Verzocht wordt daarbij het handen geven 
achterwege te laten...  
 
Vervolgens is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 
 

 

 

Agenda 

 

Maandag 4 april, 19.45 uur: Vergadering kerkenraad (Trefpunt) 
 

Zondag 10 april, vanaf 11.45 uur: Bezinning en Verdieping (Trefpunt): 
U bent van harte uitgenodigd voor  
 

de “ Matthâus Passion samenzang” op zondag 10 april. 
 

 

Na de kerkdienst in Het Trefpunt gaan we o.l.v.  Marcel den Dulk  ( organist 
van PKN Het Trefpunt) de Nederlandstalige koralen zingen uit de Matthäus 
Passion van J.S. Bach.  Een vocaal ensemble zal de zang ondersteunen. Deze 
unieke samenzang zal een bijzondere ervaring zijn! 
Inloop vanaf 11.45 uur. Korte inleiding door Marcel en vervolgens samen 
zingen tot 13.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u 
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de 
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.     
 
   
             


