Liturgie zondag 25 augustus
Thema (on)beperkt

In deze dienst worden Isabel van de Bunt en
Mart van Woerden gedoopt
Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Cor van Kooten

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Opwekking 599 Kom tot de Vader
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt

Bemoediging en groet
Psalm 105 Loof God de Heer, en laat ons blijde: 3
Kindermoment

Kinderlied: diep, diep, diep als de zee (K opw.068)
Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
't Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou
Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
't Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou

Gebed
Psalm 100: 1, 2 en 4
Inleiding thema
Lezing: psalm 139: 1-16
Opwekking 518 Heer 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.

Lezing: Marcus 10: 13-16
Psalm 33 Kom nu met zang en roer de snaren: 8
Overweging
Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht: 1 en 3
Kinderen komen terug met het doopwater
We luisteren naar: Ik zal er zijn via
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
Presentatie
Onderwijzing
Doopgebed
Doop
Lied 363 Dat ‘s Heren zegen op u daal’
Overhandiging doopkaars/duifje
Vragen aan de ouders

Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Isabel en Mart 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 leren begrijpen als het begin van een
nieuwe levensweg en een dagelijkse beker vol vreugde?
Ja, dat willen wij van harte.
Lied: Verbonden met vader en moeder (ophangen doopduifjes)
(Geroepen om te zingen 79)
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.

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:
Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam. Refrein:
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:

Gebeden
Collecte
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 leven voor je geven.
de Here zegent u, en hij beschermt u
hij schijnt zijn licht over uwleven.
hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
hij zal zijn leven voor je geven.

Zegen
Gezongen amen 4 stemmig

