Zondag 1 maart 2020 - Doopdienst
Lied voor de dienst: 350:1, 2, 3, 4
1. Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

2.Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit de hoge vrede haalt.

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door ’t water van de doodsjordaan.
4. Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ’t beloofde land.
Als kinderen gaan wij zingend voort,
de Vader is het die ons hoort.
Welkom en mededelingen.
Aanvangslied: 71:1, 2, 3
1. Heer, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
2. Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten,
waarin ik nacht en dag
mij veilig bergen mag.
Mijn rots, bij U is niets te duchten,
Gij hebt in al mijn noden
redding en heil geboden.
3. Bevrijd mij van de goddeloze
en laat toch nimmer toe
dat hij mij onrecht doe.
Verlos mijn leven van de boze.
Op U, Heer, blijf ik bouwen
met kinderlijk vertrouwen.
Stil gebed - Votum en Groet - Klein Gloria

Introductie doop ( afb. 2, 3)
Zingen: Lied bij de doop
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 één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt
In de Naam van de Vader,
De Zoon en de Heilige Geest
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:
Dienst van woord en gebed:
Doopgebed en doopvragen ook aan gemeente: afb. 4)
Gedicht: gelezen door Dorith
Brief en kaars worden overhandigd
Zingen: 40dagentijdlied – Een teken van leven

Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste schriftlezing: Exodus 3:1 - 11
Zingen: Ik zal er zijn - Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tweede schriftlezing: Exodus 3:13 - 18
Zingen: 536:1, 2
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
2. De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
Verkondiging (afb. 5, 6, 7)
Zingen: 993:1, 2, 3
1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht.
Kinderen komen terug
Dienst van gebeden en gaven
Collectes: filmpje door doopouders
Slotlied: 705:1, 3
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
Wegzending en zegen
(afb. 9)

(afb. 8)

3. Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

