Liturgie zondag 5 januari 2020
Doopdienst
Thema: de ster achterna

In deze dienst wordt Daniël Dijkhuis gedoopt.

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Muzikale begeleiding: Tijn Bouw
en Justin den Harder

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
Opwekking 194 U maakt ons een
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt…

Bemoediging en groet
Lied 923 Wil je wel geloven dat je groeien gaat
Gebed voor de nood van de wereld
Evangelische liedbundel 425 Dit is de dag
Dit is de dag, dit is de dag,
die de HEER ons geeft, die de HEER ons geeft.
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Kindermoment
Inleiding thema
Gebed
Lezing: Matteüs 2: 1-12

1

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering
van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
2
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te
bewijzen.’
3
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem
met hem.
4
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om
aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.
5
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het
geschreven bij de profeet:
6
“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder
de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn
volk Israël zal hoeden.”’
7
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde
precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,
8
en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’
9
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen
ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit,
totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
11
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn
moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden
ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan:
goud en wierook en mirre.
12
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes
terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Lied 444 Nu daagt het in het oosten: 1, 2, 4 en 5
Overweging
Luisterlied
Collecte – Kinderen komen terug met Daniel en doopwater
Water in doopvont

Presentatie
Lied 354 Jouw leven staat aan het begin: 1, 3, 4 en 5
Onderwijzing
Doopgebed
Doop en zalving
Gezang 334(uit het oude liedboek) Here Jezus wij zijn nu in het
heiligdom verschenen: 1, 3 en 4
Overhandiging doopduifje/kaars
Beloften
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, als onderdeel van de gemeente van Christus, Daniël
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 willen wij van harte.
Gebeden
Lied 675 Geest van hierboven
Zegen
Amen

