
LITURGIE » 
Kind op de bank 

Hervormde Gemeente Lienden 
 

Voorganger: …………………………….……………………………. 
 

Zondag …… ……………………………. 2021 
 

Wilt u het pakketje van kind-op-de-bank elke zaterdagmorgen in uw mail of op 
papier ontvangen? Stuur dan een mail naar kindopdebank@hervormdlienden.nl 
 
 

WELKOM 
Fijn dat jullie deze dienst thuis of in de kerk met ons mee 
willen beleven! In deze liturgie kun je lezen wat er in 
deze dienst zal gebeuren. Zing en luister je mee? 
 
Vandaag wordt Lot van Dijk gedoopt. Hiernaast zie je 
een mooie foto van haar.  
Lot is geboren op 9 februari 2021 
Haar doopnaam is Ansje Lot 
 
Voor de dienst begint, kun je eerst een filmpje bekijken 
op https://www.youtube.com/watch?v=6inDP4W6-ek 
 
VOOR DE DIENST 
De kerkdienst begint al in de consistorie. De “ouderling 
van dienst” bidt daar. Als het tijd is, komen ze in de kerk. 
De ouderling van dienst gaat met de dominee naar de preekstoel, wenst hem Gods zegen en 
geeft hem daarmee de verantwoordelijkheid voor de dienst. 
 
VOORZANG 
 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
STIL GEBED 
Iedereen bidt zachtjes, thuis of in de kerk, om een gezegende dienst, voor zichzelf, de 
dominee en de hele gemeente. 
 
VOTUM EN GROET 
Wij spreken uit van Wie we onze hulp verwachten. Daarna begroet de dominee de 
gemeente in de naam van God. 
 
ZINGEN 
 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
DE GELOOFSBELIJDENIS 
De dominee leest de geloofsbelijdenis voor, daarin staat wat we geloven 
 
 
ZINGEN 
 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
LEZEN VAN HET DOOPSFORMULIER 



 
ZINGEN 
 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
Lot wordt gedoopt 
 
ZINGEN 
 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
GEBED 
We bidden samen om de Heilige Geest nu we Gods Woord gaan horen. 
Waar bidt de dominee voor? 
 

 
SCHRIFTLEZING 
We lezen het deel uit de Bijbel waar de preek over gaat:  
 
Vandaag lezen we: ……………………………………………………………................…………………………………………………… 

 
 ZINGEN 
 
 We zingen:………………………………………………………………………… 
 

PREEK 
We luisteren samen naar de preek. 
 
 
VERWERKING 
 

 
 

DANKGEBED EN VOORBEDE 
Waar heeft de dominee voor gedankt, zijn er zieken die je deze week een kaartje kan sturen? 
 
 ……………………………………………………………................……………………………………………………………................ 
 
 ……………………………………………………………................……………………………………………………………................ 
 
 ……………………………………………………………................……………………………………………………………................ 
 
ZINGEN 
 
We zingen: ……………………………………………………………................ 
 
ZEGENBEDE 
De dominee geeft de zegen van God aan ons allemaal mee. 
 

 
COLLECTE 
We leven in een land vol overvloed, we mogen nu iets geven aan onze naasten in nood. 
Waarvoor is de collecte deze week? 
 
 ……………………………………………………………................ 
 
 ……………………………………………………………................ 



 

VERWERKING voor de jongens en meisjes van de ONDERBOUW 

 

 

 

 

 

  

Kleur de plaatjes van Jezus,Petrus en de vissen en plak ze op de plaat. Weet 

jij wat Jezus tegen Petrus zegt? Jezus geeft Petrus een hele mooie opdracht.  



 

VERWERKING voor de jongens en meisjes van de MIDDENBOUW 

 

   Wat is jouw antwoord op de vraag van Jezus: “Heb jij Mij lief?” 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



VERWERKING voor de jongens en meisjes van de BOVENBOUW 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij van Hem houdt. 
Waar doet je dat aan denken? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Is het nu weer in orde tussen Jezus en Petrus? 

………………………………………………………………………………………………………. 

Als je iemand niet meer vertrouwt, zou je hem dan nog 
iets voor je laten doen? 

……………………………………………………………………………………………. 

Hoe volg jij Jezus? 
Schrijf of teken je 

antwoord in de vis! 

Om over na te 
denken….. 

Zijn er dingen waar jij 
heel veel spijt van 
hebt? 

Heb je dat tegen 
iemand gezegd? 

Is het belangrijk dat 
een ander tegen je 
zegt dat hij het je 
vergeeft? 

Als het vergeven is, 
heb je dan nog 
steeds spijt? 

Kun jij je voorstellen 
hoe Petrus zich 
voelde toen Jezus 
vroeg: ‘Houd je van 
Mij?’ 


