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Thema:  Immuun voor kritiek (Pnr. 1309)  Romeinen 6: 6 
Uitgesproken 27 september 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar:  
 
Ouderling van Dienst Pieter Wiekeraad 
Organist Marijn de Jong 
 
  
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 105: 3  

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.  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Romeinen 6: 6 

6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is 
omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven 
 

Zingen Lied 334: 1, 3 en 5 
 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. 

 
Dooponderricht 
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Zingen Opwekking 518 (Psalm 139) 
Heer U doorgrondt en kent mij, 
Mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
Mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naartoe zou gaan, 
Ik weet dat U daar bent. 
 
Heer U bent altijd bij mij, 
U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, 
En naast mij, 
En om mij heen. 
 
Heer U bent altijd bij mij, 
U legt U handen op mij, 
En U bent voor mij, 
En naast mij, 
En om mij heen. 
Elke dag. 
 
Heer U doorgrondt en kent mij, 
Want in de moederschoot. 
Ben ik door U geweven, 
U bent oneindig groot! 
Ik dank U voor dit wonder heer, 
Dat u mijn leven kent. 
En wat er ook gebeuren zal, 
Dat U steeds bij mij bent! 
 

Gebed en doopvragen 
 
Zingen 1. Jouw leven staat aan het begin, het heeft nog geen herinnering, 

het is zo weerloos en zo klein, je weet nog niet hoe het zal zijn. 
refrein: 
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam. 
 
3. Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee 
refrein 
 
4. Dat teken is een heilgeheim: God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent 
refrein 
 

Zingen Weer een kraal aan de ketting van de Heer 
 Rijgen, rijgen er komen er nog meer 

Weer een broertje voor de kinderen van Jezus 
 Weer een kraal aan de ketting van de Heer 
 
Bediening van de Heilige Doop aan 
 Ben Willem Peter van Bruggen 
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 Xander Jaïr van Dam 
 Thomas Aron van ‘t Veld 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.  

 
Gebed 
 
Schriftlezing Romeinen 6: 3 -11 

3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn 
gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met 
hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit 
de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in 
zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we 
weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een 
einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet 
langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens 
vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, 
geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten 
dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood 
heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een 
einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, 
leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de 
zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 

 
Zingen Lied 335: 4, 6 en 8 

4. Geef ons uw naam, 
de oude mens moet sterven, 
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven 
als Gij maar voor hem in wilt staan. 
 
6. Uw teken spreekt 
Gij wilt zijn Heiland wezen, 
het is gedoopt, begraven en herrezen 
in Vader, Zoon en Heilge Geest. 
 
8. En laat de mond 
der kindren, die we U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 
wij leven vast in uw verbond. 
 
  

Preek 
 
Stilte voor bezinning 
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Zingen Lied 87: 1, 2 en 5 

1. Wij willen God de ere geven 
en maken zijn genade groot; 
want wij zijn voor de zonde dood 
en wat God zelf heeft afgeschreven 
zal niet herleven. 
 
2. Wij zijn met onze Heer verbonden 
en door de doop Hem toegewijd. 
Wij gingen midden in de tijd 
in Christus' dood voor onze zonde 
geheel te gronde. 
 
5. Zoals de Christus is verrezen 
door 's Vaders heerlijke overmacht, 
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht 
om nieuw te leven, zonder vrezen, 
nu en na dezen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Opwekking 334 

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. 
 
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 

 
Zegen 
 


