Liturgie zondag 28 jan 2018
Doopdienst
Thema: vier samen!

Gedoopt worden Julie Klaassen en Siene Lynn Berghorst

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Tijn Bouw

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
lied 287 Rond het licht dat leven doet: 1, 2 en 3
bemoediging en groet
lied 287: 5
gebed voor de nood van de wereld
lied 8b Zie de zon, zie de maan: 1, 2 en 3
Inleiding thema
Gebed
lezing: Johannes 15: 9-17
lied 838 o grote God, die liefde zijt: 1, 3 en 4
overweging
Opwekking 767 familie
kinderen komen terug met Julie en Lynn en het doopwater
Presentatie:

Ben en Rosalie: welke naam heeft jullie dochter
gekregen, waarmee zij zich gekend mag weten,
bij God en bij mensen?

Jennifer en Henk-Jan:
welke naam heeft jullie dochter gekregen,
waarmee zij zich gekend mag weten, bij God en
bij mensen?

In het midden van de gemeente vragen wij aan de ouders:
verlangen jullie dat Julie gedoopt wordt, in de Naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
In het midden van de gemeente vragen wij aan de ouders:
verlangen jullie dat Lynn gedoopt wordt, in de Naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
Doopgebed
Lied: Verbonden met vader en moeder
Doop
overhandiging doopkaars en duifje
Doopgeloften ouders:
Zo is door de doop de naam van dit kind zichtbaar verbonden
met de Naam van onze God.
Rosalie en Ben, beloven jullie je kind trouw te blijven, wat de
toekomst ook zal brengen en haar eigenheid te respecteren waar
het ook zal gaan, steeds met de gedachte dat jullie kind uit God
geboren is?
Beloven jullie je kind zo op te voeden dat ze haar doop leert
verstaan?

Doopgeloften ouders:
Zo is door de doop de naam van dit kind zichtbaar verbonden
met de Naam van onze God.
Henk-Jan en Jennifer, beloven jullie je kind trouw te blijven, wat
de toekomst ook zal brengen en haar eigenheid te respecteren
waar het ook zal gaan, steeds met de gedachte dat jullie kind uit
God geboren is?
Beloven jullie je kind zo op te voeden dat ze haar doop leert
verstaan?
Gedicht
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Julie en Lynn ontvangen in uw midden, om hen
en hun ouders, in woord en daad proberen te bewaren bij de
Bron van de gemeente: Gods liefde?
Zodat zij hun doop zullen leven begrijpen als het begin van een
nieuwe levensweg en een dagelijkse beker vol vreugde?
Ja, dat willen wij van harte.
Kinderopwekking 185 de Here zegent jou(ophangen doopduifjes)

Gebeden
Collecte
Lied 418 God, schenk ons de kracht: 1, 3 en 4
Zegen afgesloten met gezongen 4 stemmig amen

