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Welkom | Aansteken van de paaskaars
Zingen – Lied 216 (Engelse vertaling) - door Carmen Melissant
Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the Word
Sweet the rain's new fall, sunlit from Heaven
Like the first dew fall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where His feet pass
Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the One Light Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's re-creation of the new day
Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the Word
Stil gebed | Bemoediging | Groet
Zingen – Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Gebed
Kindermoment
Kinderlied – Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart beslist een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing – Numeri 1 : 1 – 54
1Op

de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na het
vertrek van de Israëlieten uit Egypte, richtte de HEER zich in de
Sinaiwoestijn tot Mozes. Hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en
zei: 2-3‘Houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen
van twintig jaar en ouder. Tel hen hoofdelijk en schrijf hen met naam
en toenaam in, geordend naar geslacht en familie en ingedeeld naar de
legerafdelingen waartoe ze behoren. Doe dit samen met Aäron. 4Uit
elke stam moet iemand die aan het hoofd van een familie staat jullie
daarbij behulpzaam zijn. 5Dit zijn degenen die jullie zullen helpen: uit
de stam Ruben Elisur, de zoon van Sedeür; 6uit Simeon Selumiël, de
zoon van Surisaddai; 7uit Juda Nachson, de zoon van Amminadab; 8uit
Issachar Netanel, de zoon van Suar; 9uit Zebulon Eliab, de zoon van
Chelon; 10wat de nakomelingen van Jozef betreft: uit Efraïm Elisama,
de zoon van Ammihud, en uit Manasse Gamliël, de zoon van
Pedasur; 11uit Benjamin Abidan, de zoon van Gidoni; 12uit Dan
Achiëzer, de zoon van Ammisaddai; 13uit Aser Pagiël, de zoon van
Ochran; 14uit Gad Eljasaf, de zoon van Deüel; 15uit Naftali Achira, de
zoon van Enan. 16Dit zijn de Israëlieten die het meeste aanzien
genieten; ieder van hen komt aan het hoofd van een stam te staan en
krijgt het bevel over de legereenheden van die stam.’
17Mozes en Aäron riepen de mannen die hun genoemd waren bij
zich, 18en nog diezelfde dag, de eerste dag van de tweede maand,
lieten ze de voltallige gemeenschap bijeenkomen. Alle mannen van
twintig jaar en ouder werden met naam en toenaam geregistreerd,
geordend naar geslacht en familie, 19zoals de HEER het Mozes had
opgedragen. Hij stelde in de Sinaiwoestijn de volgende aantallen vast:
20Afstammelingen van Ruben, Israëls eerstgeborene, alle weerbare
mannen van twintig jaar en ouder, hoofdelijk geteld en met naam en
toenaam geregistreerd, geordend naar geslacht en familie – 21aantal
ingeschrevenen voor de stam Ruben: 46.500. 22Afstammelingen van
Simeon, alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder, hoofdelijk
geteld en met naam en toenaam geregistreerd, geordend naar geslacht
en familie – 23aantal ingeschrevenen voor de stam Simeon: 59.300.
24Afstammelingen van Gad, alle weerbare mannen van twintig jaar en
ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht en familie
– 25aantal ingeschrevenen voor de stam Gad: 45.650.
26Afstammelingen van Juda, alle weerbare mannen van twintig jaar en
ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht en familie
– 27aantal ingeschrevenen voor de stam Juda: 74.600.
28Afstammelingen van Issachar, alle weerbare mannen van twintig jaar
en ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht en familie
– 29aantal ingeschrevenen voor de stam Issachar: 54.400.
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30Afstammelingen

van Zebulon, alle weerbare mannen van twintig jaar
en ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht en familie
– 31aantal ingeschrevenen voor de stam Zebulon: 57.400.
32Nakomelingen van Jozef: afstammelingen van Efraïm, alle weerbare
mannen van twintig jaar en ouder, met naam en toenaam, geordend
naar geslacht en familie – 33aantal ingeschrevenen voor de stam
Efraïm: 40.500; 34afstammelingen van Manasse, alle weerbare mannen
van twintig jaar en ouder, met naam en toenaam, geordend naar
geslacht en familie – 35aantal ingeschrevenen voor de stam Manasse:
32.200. 36Afstammelingen van Benjamin, alle weerbare mannen van
twintig jaar en ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht
en familie – 37aantal ingeschrevenen voor de stam Benjamin: 35.400.
38Afstammelingen van Dan, alle weerbare mannen van twintig jaar en
ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht en familie
– 39aantal ingeschrevenen voor de stam Dan: 62.700.
40Afstammelingen van Aser, alle weerbare mannen van twintig jaar en
ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht en familie
– 41aantal ingeschrevenen voor de stam Aser: 41.500.
42Afstammelingen van Naftali, alle weerbare mannen van twintig jaar
en ouder, met naam en toenaam, geordend naar geslacht en familie
– 43aantal ingeschrevenen voor de stam Naftali: 53.400.
44Dit waren de aantallen die Mozes noteerde, samen met Aäron en de
twaalf leiders van de Israëlieten, die elk aan het hoofd van een familie
stonden. 45Het aantal weerbare Israëlieten van twintig jaar en ouder
dat ingeschreven werd, geordend naar families, 46bedroeg in totaal
603.550. 47Degenen die tot de stam Levi behoorden werden niet
ingeschreven. 48De HEER had namelijk tegen Mozes gezegd: 49‘De stam
Levi mag je niet inschrijven, je mag hen niet met de andere Israëlieten
meetellen. 50Stel de Levieten aan over de tabernakel, waarin de
verbondstekst bewaard wordt, en over alle bijbehorende voorwerpen.
Zij moeten de tabernakel en alles wat erbij hoort dragen, ze zijn voor
de tabernakel verantwoordelijk en moeten hun tenten eromheen
opslaan. 51Wanneer de tabernakel verplaatst moet worden, dienen de
Levieten hem af te breken, en wanneer hij wordt neergezet, is het hun
taak hem weer op te bouwen. Iedere onbevoegde die te dicht bij het
heiligdom komt zal gedood worden. 52Wanneer de Israëlieten hun kamp
opslaan, ieder bij zijn eigen afdeling en bij zijn eigen vaandel, 53moeten
de Levieten hun tenten opslaan rond de tabernakel met de
verbondstekst, om te voorkomen dat het volk door mijn toorn getroffen
wordt. De Levieten moeten zorg dragen voor de tabernakel.’
54De Israëlieten deden alles wat de HEER Mozes had opgedragen.
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Zingen – Lied 98 : 1, 2 en 3
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Verkondiging – Hef het hoofd!
Zingen – Blijf in mij – Sela
Kom je mee en volg je mij?
Ik roep je bij je naam.
Zul je gaan waar ik je leid?
Ik maak je nieuw voortaan.
Laat mijn diepe liefde zien,
laat zo zien dat jij mij dient.
Laat mijn leven groeien.
diep in jou en blijf in mij.
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Laat je blinde mensen zien
en maak je slaven vrij?
Help je armen ongezien
en doe je dat voor mij?
Doe je vreemdelingen recht
zoals ik je heb gezegd?
Ik beantwoord hun gebed
in jou en jij in mij.
Laat je achter wie je was
en leef je nu voor mij?
Want je wint je leven pas
als jij het vindt in mij.
En mijn liefde spoort je aan
om de wereld in te gaan.
Dan raak ik de mensen aan
in jou en jij in mij.
Heer, uw roepstem echoot door.
U roept mij bij mijn naam.
Leer mij volgen in uw spoor
en maak mij nieuw voortaan.
Geef mij steeds opnieuw de moed
want mijn hart weet: U bent goed.
Ik heb lief en leef en groei
in U en U in mij.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De dopelingen wordt binnen gedragen
Inleiding en onderwijzing bij de doop
Zingen – Hemelhoog 294
1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
2. Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.
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3. Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt ‘Ontmoet Mij hier.’
Coda
Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.
Refrein
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.
Presentatie
Zingen – Lied 340b - Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijne eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Doopgebed
Bediening van de doop en zegen
Aansteken van de doopkaarsen
Doopvragen en belofte
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Doopvragen aan en verwelkoming door de gemeente
Gemeente gaat staan
Voorganger : Gemeente, wilt u Ruben en Jorn ontvangen in uw
midden, hen ondersteunen wanneer zij u nodig hebben
en de ouders helpen hen bekend te maken met het
geloof?
Gemeente

: Ja, dat beloven wij.

Voorganger : Gemeente, draag deze kinderen, die gedoopt zijn, in uw
gebeden en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
Gemeente

: Welkom kinderen van God. Welkom in de kerk van
Christus, wereldwijd en in ons midden.
Gemeente gaat zitten

Zingen – Gods zegen voor jou
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
Waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
Over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
Leef je geloof elke dag!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
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Overhandiging van de cadeaus namens de kinderen en de
gemeente
De dopelingen worden de kerk uitgebracht
Dankgebed | Voorbeden | Stil gebed | Onze vader
Aandacht voor de collecte
1. Kerk
2. PKN Werelddiaconaat
Uw gift voor de eerste kunt u overmaken naar
de bankrekening van de kerk:
NL58 RABO 0325042616.
Uw gift voor de 2e collecte kunt u overmaken
naar de bankrekening van de diaconie: NL93 RABO 0325076227.
Ook kunt u een envelop met collectebonnen in envelop voorzien van
het doel in de brievenbus van de kerk deponeren.
Digitaal overmaken kan via Givt middels onderstaande QR code.
Zingen – Lied 423
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Zegen
Gesproken amen door de gemeente
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