Liturgie zondag 12 mei 2019
Bram Jochemsen wordt gedoopt
Thema: Goed leven

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist/pianist : Justin de Harder

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Lied 287 Rond het licht dat leven doet: 1, 3 en 5
Bemoediging en groet
Opwekking 42
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen: 1, 2
en 4
Kindermoment
Gebed
Lezingen (uit de Bijbel in gewone taal):
Spreuken 22:6 en 1 Korinthe 13: 4-7

Opwekking 488 De kracht van Uw liefde
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw
voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht
van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw
Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid
zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij
Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
[2x]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw

Geest,
En de kracht van Uw liefde.
[eind 2x]
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw
Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Overweging
Opwekking 518 U doorgrondt en kent mij
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij

en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Collecte- kinderen komen terug met Bram
We luisteren: Welkom van Nick en Simon via:
https://www.youtube.com/watch?v=X1
oqAMu_iGU
Water in het doopvont
Vragen aan de ouders
Onderwijzing
Lied: Je hebt al een naam

1 Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij het 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.
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.
Refrein:
3 Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit doopsel
Gods Naam legden naast die van jou.
Refrein:
Doopgebed
Doop

Doopkaars/duifje
Doopgeloften ouders
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Bram ontvangen in uw midden,
om hem en zijn ouders, in woord en daad
proberen te bewaren bij de Bron van de
gemeente Gods liefde? Zodat hij zijn doop zal
leren begrijpen als het begin van een nieuwe
levensweg en een dagelijkse beker vol vreugde?
Ja, dat beloven wij
Gebeden
Lied: Geef mij je hand
1 Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij!

2 Geef mij je hand,
geef mij je hart er bij.
Wil me altijd geven
liefde om te leven
zonnig en blij, zonnig en blij!
3 Geef mij je hand,
geef mij je lach er bij,
en blijf heel je leven
een beetje vreugde geven
ook aan mij, ook aan mij!
4 Geef mij je hand,
geef mij ze allebei,
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij
Zegen
Amen 4 stemmig

