Orde van dienst zondag 12 februari
Evy van Diest wordt gedoopt

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Tijn Bouw
Pianist: Stefhan Havelaar

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Lied 287 Rond het licht dat leven doet: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Lied 287: 5
Kindermoment
Gebed voor de nood van de wereld
Johan de Heer 256: Tel uw zegeningen
1 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein:
Tel uw zegeningen, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
2 Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien.
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien.
Refrein:
3 Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed.
Weet uw hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen voor geen geld te koop.
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
Refrein:

4 Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe
Refrein:
Inleiding thema: Vertrouwen met vallen en opstaan
zondagsgebed
Lezing: Psalm 139 : 1-18
Kinderopwekking 172 Heer u kent mij als geen ander
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan
want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)
ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar
want U bent altijd…. (2x)

Lezing: Johannes 10: 11-16
Lied 23b De Heer is mijn herder: 1, 2 en 5
Overweging
Opwekking 705 Toon mijn liefde
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinToon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
RefreinKinderen komen terug met dopeling en doopwater

Moment met de kinderen
Water in het doopvont
Presentatie
Doopgebed
Kinderopwekking 136 Van top tot teen gezongen door Nicoline
God heeft jou gemaakt van top tot teen.
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een.
Want je bent uniek,
heel speciaal en bijzonder.
Je bent nog zoveel mooier
dan een wereldwonder.
1 Hij heeft je gevormd in je moeders buik,
en na negen maanden kwam jij eruit.
Met alles erop en alles eraan.
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan.
refrein
God heeft mij gemaakt van top tot teen.
Iemand zoals ik, nee zo is er niet een.
Want ik ben uniek,
heel speciaal en bijzonder.
Ik ben nog zoveel mooier
dan een wereldwonder.
2 Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik,
en na negen maanden kwam ik eruit.
Met alles erop en alles eraan.
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan.

Slot
God heeft mij gemaakt
van top tot teen
Doop
Overhandiging doopkaars en duifje
Doopgeloften
KInderopwekking 185 De Here zegent jou
de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)
Gebeden
Collecte en mededelingen
Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn: 1, 2 en 4
Zegen met gezongen amen

