Liturgie- doopdienst 12 september 2021
Voor de dienst afbeeldingen van de startzondag

Lied voor de dienst: diep, diep als de zee als filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
Welkom en mededelingen
Lied 146c: 1 en 3 door de gemeente

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag
verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem
verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed
Votum en groet
Gebed om ontferming
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lied bij de doop door de gemeente
verbonden met vader en moeder 1 en 2

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
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.
Afbeelding 2 en 3
Dopen

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.
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.

Zingen: verbonden met vader en moeder 4e couplet

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.
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.
Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de Geest
Lezing: Genesis 45: 1 – 10
Lied: 273: 1, 2 en 3 door de voorzangers

1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
Lezing: Johannes 7: 25 – 31
We kijken naar filmpje; verzoek doopouders: 10.000 redenen…
https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q
Preek ( afbeelding 4,5 en 6 )

Zingen: Lied 909 wat God doet dat is welgedaan – door de voorzangers
1. Wat God doet, dat is welgedaan,
2. Wat God doet, dat is welgedaan.
zijn wil is wijs en heilig.
Hij is mijn licht en leven.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
Ik wil mijzelf van nu voortaan
die hand geleidt mij veilig.
blijmoedig aan Hem geven,
In nood is mij
omdat ik weet
zijn trouw nabij.
in vreugd en leed:
Ja Hij, de Heer der Heren,
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig wijs regeren.
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- stil gebed - Onze Vader
Zingen: Nlb 838: 1 en 2 door de gemeente

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Afbeelding 7
Zegen en gezongen Amen door de gemeente
Orgelspel: gelegenheid om de doopouders te feliciteren in de hal.

