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Avondmaal 
 
Jaren geleden l iet  Jezus bij  het  laatste 
avondmaal  ons weten.  
Zullen jull ie  mij  niet  vergeten?  
Het  brood dat  Hij  ging breken  
was het  teken  
dat  Zijn l ichaam zou zijn.  
Zijn bloed verbeeldde Hij  in de gedronken 
wijn.  
 
Brood en wijn samen met Zijn  vrienden,  
die Hem l iefdevol  dienden.  
Na dit  bijzondere moment in dat  huis  
st ierf  Hij  voor onze zonden aan het  kruis.  
Om na drie dagen op te staan  
en voorgoed in het  Licht  te gaan.   
 
Jezus vraagt  ook van ons om ter 
gedachtenis  
te delen in dit  groot  geheimenis.  
Met  elkaar samen te zi jn  
en te delen van het  b rood en de wijn.  
 
Al lemaal  uit  Zijn hand ontvangen  
mogen we bl i jven verlangen.  
Dat  onze zonden worden vergeven  
en we met  elkaar mogen genieten in een 
eeuwig leven!  
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Baby  
 
Lang van tevoren door God bedacht ,  
werd j i j  ter  wereld gebracht.  
 
Al les nog zo klein .  
Lief ,  onbezorgd en f i jn.   
 
Wat f i jn dat  j i j  bent  gekomen,  
want  jaren hebben wij  van jou  mogen 
dromen.  
 
Nu je er  bent,  
zi jn we heel  snel  aan je gewend.  
 
De wereld l igt  nog helemaal  voor je open  
en wij  zul len graag met  je meelopen.  
 
We wil len je het  al ler beste wensen.  
Heb oog voor Hem en de andere mensen.  
 
We wensen je  geloof ,  hoop,  l iefde en een 
schitterend leven.  
Het  is  je  door God gegeven.  
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Belijdenis  
 
Na een periode van gesprek  
gaat  het  vandaag gebeuren op deze plek.  
Jij  gaat  de gemeente laten weten  
dat  jouw l iefde voor God niet  is  te meten.   
 
Ooit  hebben jouw ouders je laten dopen,  
omdat ze samen met jou in het  Licht  van 
God wilde lopen.  
Zij  hebben dit  met  l iefde voor jou gedaan  
en zijn in al le keuzes naast  je  bl i jven 
staan.  
 
Nu ben j i j  zel f  in de l ief de van God gaan 
geloven 
en wil  dit  vandaag heel  graag beloven.  
Hij  is  ook jouw Heer.  
Je wilt  Hem kennen meer en meer.  
Hem dienen in deze kerk  
en aan het  werk  
op vol  vertrouwen 
meebouwen 
aan Gods plan 
en wij  z i jn daar getuigen van.  
 
Jouw ‘ ja’  is  een prachti g moment,  
omdat  je een l iefdevol  kind van God bent.  
 
 


