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LITURGIE  
 

voor de kerkdienst van Woord en Sacrament  
op zondag 17 maart 2019 

in de Levensbron te Rilland 
 

Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
Reminiscere = Gedenk (uw barmhartigheden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



De VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom en Mededelingen 
We gaan staan en zijn stil voor God. 
 
We ZINGEN: Psalm 139: 1 en 7.  

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 hebt mij immers zelf gemaakt,  
mij met uw vingers aangeraakt,  
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven.  

 
Beginwoorden en Groet 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en nooit laat varen het werk van Zijn handen.  
v:  De Heer zij met u; 
Gem: ook met u zij de Heer.  
 
Drempelgebed / Gebed bij de opening van de Schriften 
We gaan zitten.  
 
We ZINGEN: Lied 288. 

Goedemorgen, welkom allemaal,  
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 



lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,  
alles mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal.  

 
Smeekgebed  
We ZINGEN de Psalm van deze zondag: Psalm 25: 1 en 2.  

Heer, ik hef mijn hart en handen   
op tot U, beslecht mijn zaak.   
Weer van mij de smaad en schande  
van mijns vijands leedvermaak.   
Ja, zij worden zeer beschaamd   
die de goede trouw verachten,   
maar wie uw gebod beaamt,   
mag gelovig U verwachten.  
 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen g’ uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten.  

 
  De DIENST van het WOORD 
 
Begin van de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Lucas 9: 28 t/m 37 
We ZINGEN: Lied 837: 1 en 4.  

Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -  



meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.  
 
Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

 
Overdenking en korte stilte 
 
We ZINGEN: Lied 868: 1 en 3.  

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.  
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven.  

 
De DIENST van de HEILIGE DOOP 

 
+ Inleidende woorden door de voorganger 
 
+ We ZINGEN: Kind, wij dragen je op handen.  
Mel. Gezang 464 uit het Liedboek voor de Kerken  
Tijdens dit lied wordt de dopeling van deze zondag  
in de kerkzaal gebracht, met de kinderen van de nevendienst.  
 
 



Kind, wij dragen je op handen 
naar het water van de Bron.  
Want jouw leven mag niet stranden, 
niet vergaan in het waarom. 
Refrein:        
Door het water vroeg of later 
kom je dicht bij het geheim; 
in de hoge hemel staat er 
dat je kind van 't Licht mag zijn. 
 
Als jouw naam wordt uitgesproken 
over duister water heen 
is jouw eenzaamheid doorbroken,  
ben je hier niet meer alleen. 
Refrein: Door het water, vroeg of later… 

 
+ De eerste doopvraag 
+ De vraag naar de naam van de dopeling 
 
+ We ZINGEN: Psalm 139: 8. 

Ik loof U die mijn Schepper zijt,  
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd.  
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.   

 
+ Doopgedicht en Doopgebed 
 
+ We ZINGEN: Lied 416: 1 en 2. 

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.  

 
+ Wij gaan staan en belijden samen ons geloof 
met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis  
in een eigentijdse versie. 

Wij geloven in de Here God, onze Vader, 
die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in Bethlehem,  
gestorven is aan het kruis, 
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood. 
Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel  
is gegaan en dat Hij terug komt op deze aarde  
om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is 
op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten. 
Wij geloven één christelijke kerk,  
waarin we allemaal bij elkaar horen. 
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn. 
Wij krijgen straks een nieuw lichaam 
en mogen altijd bij Jezus zijn! AMEN. 

 
+ Gertjan en Monique Benou - Van Die   
Komen met hun dochter Emmily naar voren.  
De kinderen mogen ook naar voren komen.  
 
+ Bediening van de Doop aan  
EMMILY JOSINA MARIA BENOU,  
geboren te Goes op 3 november 2018 
 
+ De tweede doopvraag (doopgelofte): 
eerst aan Gertjan, daarna aan Monique 



+ Overhandiging van de doopkaars en de doopkaart 
+ De kinderen van kinderkerk / kindernevendienst 
 
We gaan staan. 
+ Doopvraag aan de gemeenteleden 
v. Gemeente, willen wij samen, als Gemeente van Christus, 
Emmily Benou opnemen in ons midden  
en haar naar ons vermogen bewaren  
bij de hartsgeheimen van de Gemeente,  
opdat zij haar Doop zal leren te verstaan?  
Wat is daarop uw antwoord?  ALLEN: JA ! 
 
+ We ZINGEN: Lied 416: 3 en 4. 

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. 

 
De DIENST van GEBEDEN en GAVEN 

 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
 
Veertigdagentijd 2019: Een nieuw begin.  
(Filmpje en gedicht.) 
Collecten en orgelspel 
 
Wij gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3. 

Dank, dank nu allen God      
met hart en mond en handen,     
die grote dingen doet     
hier en in alle landen,     



             die ons van kindsbeen aan,     
ja, van de moederschoot,    
zijn vaderlijke hand     
en trouwe liefde bood.  
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.    
 

Wegzending en Zegen, gezongen Amen 
Orgelspel 
 
U kunt de doopouders  
bij de uitgang van de kerkzaal gelukwensen.  
Ook nodigen wij u hartelijk uit om iets te drinken.  
 
Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door:  
dhr. A. Constandse, ouderling van dienst 
ds. W. Lolkema, voorganger 
dhr. S. Deighton, organist 
 

De kerkenraden wensen u een fijne zondag toe. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


