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m.m.v. Hineni 
 

Zingen: Omdat Hij leeft… 
 

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg, 
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst 
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft. 
 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, my fear is gone. 
Because I know: He holds the future 
and life is worth the living just because He lives. 

 
*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Breng dank aan de Eeuwige… 
 

Breng dank aan de Eeuwige  
breng dank aan de Heilige 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond 
 
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk  
zegt de arme  
ik ben rijk 
om wat de Here heeft gedaan voor ons 
 

*We worden stil voor God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3, 6 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 



 

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kindren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt ? 

 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 

*We luisteren naar de geboden van God 
 

Zingen: Heer, ik kom tot U  
 

Heer, ik kom tot U  
hoor naar mijn gebed 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart 
 
Met uw liefde, Heer  
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer 
en maak alles goed 
 
Zie mij voor U staan  
zondig en onrein 
O, Jezus raak mij aan 
van U wil ik zijn 
 
Jezus op uw woord  
vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U 
 



 

*Lezen van het doopformulier: 
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie 
delen: 
    In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en 
geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij 
in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat 
leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor 
wordt onze onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij 
opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te 
verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. 
 
    In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de 
afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij 
gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.  
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons 
God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en 
ons tot Zijn erfgenamen aanneemt.  
Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons 
weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede.  
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon 
dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de 
gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al 
onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend.  
Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons 
de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons 
tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in 
Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse 
vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de 
uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen 
ontvangen. 
     In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, 
worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht 
tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn 
met deze enige God- Vader, Zoon en Heilige Geest-, Hem vertrouwen en 
liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en 
met al onze krachten.  
Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in 
een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit 



 

zwakheid in zonden vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen, 
en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en 
ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God 
hebben. 
 
Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch 
niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook 
deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te 
weten in Christus weer tot genade aangenomen.  
Immers, wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt 
ook voor ons en onze kinderen: 
`Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad 
na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, 
en uw zaad na u`. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: `Want u 
komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen 
als er de Heere onze God, toe roepen zal´. Daarom heeft God vroeger 
bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het 
verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de 
kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat (onder het 
nieuwe verbond) de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, 
behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en 
van Zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij 
het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. 
 
 

Zingen: Gezang 334: 1 en  
 
1    Here Jezus, wij zijn nu 
 in het heiligdom verschenen, 
 met ons kind gaan wij tot U 
 wil uw zegen ons verlenen 
 waar de roepstem wordt vernomen: 
 laat de kindren tot Mij komen. 
 
 
 
 
 



 

3    Niemand, die ons helpen kan, 
 niemand kan ons kind beschermen. 
 Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
 draag het in uw groot erbarmen. 
 Dat het vroeg U in dit leven 
 ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 

5    Al het onz' is U gewijd, 
 't liefste wat Ge ons toevertrouwde 
 wordt als offer U bereid. 
 Gij alleen kunt het behouden. 
 Schrijf de naam door ons gegeven 
 in het levensboek ten leven. 
 

(tijdens het zingen worden de kinderen binnengebracht) 
 

*Gebed 
 

Vragen aan de ouders: 
Geliefden in de Heere Jezus Christus, jullie hebben gehoord dat de doop 
een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te 
verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel, en niet uit 
gewoonte of bijgeloof, gebruiken.  
 

Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zó gezind zijn, verzoek 
ik jullie op te staan en van jullie kant op de volgende vragen oprecht te 
antwoorden: 
 

Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen 
en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de 
verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en 
daarom als leden van Zijn gemeente gedoopt behoren te zijn? 
 

Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament 
en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke 
kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid 
is? 
 

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dat dit kind van wie 
u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw 
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 
 
 



 

* Jeftha-Sem, Noah en Noah worden gedoopt. 
 
Zingen: Psalm 134:3 (staand) 
 

 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 
 
 

*Gebed om de opening van het Woord. 
 
*Kinderlied: Hij is machtig, Hij is krachtig 
 

Hij is machtig, hij is krachtig hij is prachtig en waarachtig 
Hij is machtig, Jezus de Heer (2x) 
 
Alle macht (alle macht) 
In de hemel (in de hemel) 
En op aarde (en op aarde) 
Is hem gegeven (is hem gegeven) 
 
Hij is machtig... 
 
En geen ding (en geen ding) 
Is onmogelijk (is onmogelijk) 
Voor degene (voor degene) 
Die hem gelooft (die hem gelooft) 
 
Hij is machtig... 

 
*Schriftlezing: Lukas 24 
 

13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp  
dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was  
en waarvan de naam Emmaüs was. 

14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen  
die gebeurd waren. 
 



 

15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken  
en van gedachten wisselden,  
dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 

16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden,  
zodat zij Hem niet herkenden. 

17 En Hij zei tegen hen:  
Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert 
en waarom ziet u er zo bedroefd uit? 

18 En de één, van wie de naam Kleopas was,  
antwoordde en zei tegen Hem:  
Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem  
dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? 

19 En Hij zei tegen hen: Welke dan?  
En zij zeiden tegen Hem:  
De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener,  
Die een Profeet was, machtig in werken en woorden  
voor God en heel het volk; 

20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben 
om Hem ter dood te veroordelen,  
en Hem gekruisigd hebben. 

21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen.  
Maar al met al is het vandaag de derde dag  
sinds deze dingen gebeurd zijn. 

22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden,  
die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn,  
ons versteld doen staan. 

23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen  
dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden,  
die zeiden dat Hij leeft. 

24 En sommigen van hen die bij ons waren,  
gingen naar het graf en troffen het ook zo aan  
als de vrouwen gezegd hadden,  
maar Hem zagen zij niet. 

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart!  
Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 

26 Moest de Christus dit niet lijden  
en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 



 

27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten  
en legde hun uit  
wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 

28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen  
en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 

29 En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden:  
Blijf bij ons,  
want het is tegen de avond en de dag is gedaald.  
En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 

30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag,  
dat Hij het brood nam en het zegende.  
En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 

31 En hun ogen werden geopend,  
en zij herkenden Hem,  
maar Hij verdween uit hun gezicht. 

32 En zij zeiden tegen elkaar:  
Was ons hart niet brandend in ons,  
toen Hij onderweg tot ons sprak  
en voor ons de Schriften opende? 

 
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
*Verkondiging 
 



 

Zingen: Psalm 84: 3 en 6 
 

Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 

Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 

*Dankgebed 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 

Tijdens de collecte zingt Hineni: Gebed om zegen 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

  



 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Kinderen keren terug van de kinderdienst 
 
Zingen (staand): Psalm 93:4 
 

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
*Zegen 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 01-05-2022 

 

• QR-CODE collecte 
 

    
 

 

 

 


