Liturgie dopen 27 juni 2021
Afbeelding 1

Lied voor de dienst: Toekomst vol van hoop
https://youtube/LZ4ZveKZNM
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2 door de voorzangers
1. God zij ons gunstig en genadig.
2. De volken zullen U belijden,
Hij schenke ons ’t gezegend licht
o God, U loven al tezaam!
dat overvloedig en gestadig
De landen zullen zich verblijden
straalt van zijn heilig aangezicht:
en juichen over uwe naam.
opdat hier op aarde / elk uw weg
Volken zult Gij rechten, / hun
aanvaarde
geding beslechten
en tot U zich wend’,
in gerechtigheid,
zo, dat allerwegen / ieder volk de
volken op deze aarde, / die uw arm
zegen
vergaarde,
van uw heil erkent.
die Gij veilig leidt.
Stil gebed
Votum en groet
Gebed om heelheid
Gebed om de Geest
Kinderlied: Dank u wel voor de sterren en de maan
https://youtu.be/xJQ6z6SKDH4
Dopen
Lied bij de doop
De Here zegent jou; https://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow
Lezing: Hosea 14: 2 – 10
Lied: 836: 1, 4 en 5 door de voorzangers
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.
Lezing: Johannes 4: 43 – 52
Lied: 119: 1 en 4 door de voorzangers
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden?
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer
hij zich door God en zijn gebod laat raden.
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer,
leid mij niet af ter zijde en ten kwade.
Preek (afbeelding 2 en 3)
And so it goes, the kings singers corona edition
https://www.youtube.com/watch?v=HINNVwddDJU
Gebeden met het Onze Vader
Slotlied Lied 348: 1 en 9 door de voorzangers en gemeente ingetogen
1. Heer van uw kerk,
9. Er is gedoopt!
Gij hebt het woord genomen
Wij allen zijn verbonden,
en zegt ons: laat de kind'ren tot Mij
het voorgeslacht, de ouders, die
komen,
hier stonden,
want hunner is het koninkrijk.
de ganse kerk in één geloof.
Afbeelding 4
Zegen
Orgelspel na de zegen

