Liturgie 26 maart - 4e zondag veertigdagentijd
Doopdienst van
Marie-Elise Hulsman, dochter van Machiel en Sandra Hulsman- van Andel
Caia Liv Schuld, dochter van Corné en Dorith Schuld - Wiersma
Sem Corné Magré, zoon van Kees en Liset Magré- v.d. Linde
Filmpje Veluwse Passion
Welkom en mededelingen
Zingen: 122:1, 3
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil gebed - Votum en Groet
Gebed om heelheid
Zingen: 556:1, 4, 5
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
Samenvatting van de 10 woorden

Zingen: Geroepen om te zingen 79 Verbonden met vader en moeder
1. Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen vier
jij hier dit feest met ons mee.
Refrein
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.

2. Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
3 Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je
naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.

Introductie doop
Gedicht
In je stralend witte doopkleren
wacht je op wat komt,
op pappa’s schoot kijk je de kerk eens rond,
stil luister je naar wat we voor jou zingen,
nieuwsgierig onderga je alle handelingen.
Je wijst naar de kaars,
En de mensen die vandaag gekomen zijn.
Om getuige te zijn van dit wonder, al ben je nog zo klein.
dan daal je met ons af,
ontvangt de Heilige doop,
je hoofdje buigt zich
voor ’t gezegend water,
wat dit voor je betekent leer je later.
Intens beleven we jouw dag.
Lang zal jij leven klinkt
na alle eerbied en ontzag,
de vreugde in ons zingt.
Kind van ons kind,
ons hart stroomt vol,
jouw naam mocht klinken,
jij bent kind van God.
Gezegd ga jij jouw leven in,
Nu onderdeel van Gods mensgezin.
Dienst van woord en gebed:
Doopgebed - Vraag aan de gemeente

e

Zingen: 4 couplet Verbonden met vader en moeder
4. Nu mag, je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein
Kinderen naar nevendienst
Filmpje weerbericht
Zingen: lied van de 40dagentijd - drie coupletten
1. De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
2. Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.

3. God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.

Gebed om de Geest
Lezen: Johannes 6
Zingen: 512:1, 2, 3, 4
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4. al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Preek
Zingen: 909
1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.
Gebeden
Collectes: filmpje met muziek van doopouders
Kinderen komen terug
Doopkralen (met orgelspel)
Slotlied: 718:1, 2, 4
1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, dank voor ’t dagelijks brood.
4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Zegen

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

