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Liturgie 27 september 2020  

Ds. Peter Sinia  

Doopdienst 

 
 

Welkom en mededelingen    

    

Votum en groet 

 

Zingen Onze schuilplaats is God 

Onze schuilplaats is God 

Er is hoop die groter dan de dood is 

Er is leven sterker dan het sterven 

Er is licht dat niemand ooit kan doven 

Er is liefde die nooit teleur zal stellen 

 

Er is vrede ver voorbij de onrust 

Er is blijdschap dieper dan de tranen 

Er is sterkte zelfs in onze zwakte 

Er is trouw die ons niet zou verlaten 

 

Onze hulp en onze verwachting 

Is in U voor eeuwig 

 

Dus richten wij onze harten naar boven 
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Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 

Er is troost die sterker dan de pijn is 

Er is vreugde groter dan ons lijden 

Er is antwoord midden in de twijfel 

Overwinning dwars door al ons strijden 

 

Onze hulp en onze verwachting 

Is in U voor eeuwig 

 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige Rots, onze schuilplaats is God 

 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 

 

Zingen Geen afstand 

U bent niet bang voor mijn vragen 

Mijn twijfel schrikt U niet af 

U deinst niet terug bij het zien van mijn falen 

Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht 

 

U bent niet verrast als ik struikel 

Niet boos of teleurgesteld 

U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid 
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Daar in Uw armen vind ik herstel 

 

U strekt Zich uit naar mij 

Wat ik ook doe of voel er is geen afstand 

Tussen U en mij er is geen schaduw van 

Omkeer bij U te zien 

Er is geen afstand tussen U en mij 

 

U heet mij altijd weer welkom 

U schudt het stof van mij af 

Ik zie compassie en trots in Uw ogen 

Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach 

 

Niet langer gebukt onder schaamte 

U heeft mij vrijgemaakt 

Nu ga ik staan op Uw woord en beloften 

U bent een Vader die mij nooit verlaat 

 

U strekt Zich uit naar mij 

Wat ik ook doe of voel er is geen afstand 

Tussen U en mij er is geen schaduw van 

Omkeer bij U te zien 

Er is geen afstand tussen U en mij 

 

Dit is waar ik hoor te zijn 

Ik dichtbij U, U dichtbij mij 

Ik wil nu niets anders meer 

Ik geef mij over 

 

Gebed 
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Zingen God kent jou, vanaf het begin 

God kent jou vanaf het begin, 

helemaal van buiten 

en van binnenin. 

Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen 

die een ander niet ziet. 

 

En weet je wat zo mooi is 

bij Jezus voel je je vrij 

om helemaal jezelf te zijn 

want Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou en mij 

 

God kent jou vanaf het begin, 

helemaal van buiten 

en van binnenin. 

Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen 

die een ander niet ziet. 

 

Doop 

 

Zingen Psalm 105:5 (Oude Berijming) 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 

Tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 

Bevestigt Hij van kind tot kind. 
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Zingen Zegen voor de kinderen - Sela 

God geeft leven, kwetsbaar leven 

Naar Zijn beeld gevormd. 

Hij bedacht jou en Hij heeft je 

Toevertrouwd aan ons. 

 

Hier in Gods gemeente 

Leggen wij op jou Zijn naam, 

Geven wij je terug aan Hem, 

Die jou heeft doen bestaan. 

 

In het volste Godsvertrouwen 

Zegenen wij jou. 

Hij zal met je meegaan 

Alle dagen; Hij is trouw. 

 

Schriftlezing Titus 3: 1-8 

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en 

gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen,2dat ze 

van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk 

moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten 

gedragen.3Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de 

verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond 

in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en 

haatten elkaar.4Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, 

onze redder, openbaar geworden5en heeft hij ons gered, niet vanwege 

onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons 

gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht 

van de heilige Geest,6die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk 

over ons heeft uitgegoten.7Zo zijn wij door zijn genade als 

rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven 

waarop we hopen. 
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8Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging 

spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het 

goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij. 

 

Preek  

 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen De Doop - Sela 

In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 

Water dat getuigt en spreekt, 

van de hoop die in ons leeft, 

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

 

Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop, 

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 

staan wij op van schuld bevrijd, 

in een leven dat voorgoed veranderd is. 

 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

 

In zijn lichaam ingelijfd: 

Christus’ kerk die wereldwijd, 

is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

Mensen overal vandaan, 
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die de weg van Christus gaan, 

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 

 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 

Wat een liefde, wat een hoop! 

U verzegelt door de doop 

dat ons leven bij U veilig is. 

Dat ons leven bij U veilig is. 

 

Bespreken reacties 

 

Gebed 

 

Zingen Jezus, Overwinnaar  

 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstild door de klank van Uw stem 
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Alles buigt voor Koning Jezus 

 

U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

 

De duisternis licht op door U 

De duivel is door U verslagen 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 

 

De schepping knielt in diepst ontzag 

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel weten Wie er regeert: 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

Naam boven alle namen 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

 

Zegen    


