Orde van de dienst
op zondag 18 mei 2014
te Nieuw Beerta
In deze dienst vieren we de doop van
Bram Kornelis Mischa Mulder

"... in het huis van mijn Vader zijn vele kamers ..."
(Joh 14 : 1-14)

organist:dhr. G. ter Harkel
voorganger: ds. W. Jöhlinger

ORGELSPEL
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
STIL GEBED
AANVANGSPSALM: 98 : 1.4 (staande)
1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen / met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde/ bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde. / Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
4 Laat alle zeeën, alle landen / Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen, / de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten, / Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, / zijn heil en zijn gerechtigheid.

GROET en BEMOEDIGING:
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,
G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen
GEBED OM TOENADERING

LIED: (op melodie 726 - Hoor een heilig koor van stemmen)
1 Toen je bij ons bent geboren / was je al meteen ons kind.
Altijd zul je bij ons horen, / ben je steeds door ons bemind.
Liefde krijg je van de mensen / die je sluiten in hun arm.
Jij bent 't mooiste dat wij wensen, / voel je veilig, voel je warm.
2 Dopen is het mooiste teken / dat God aan de mensen geeft.
In zijn liefde is gebleken / dat Hij met ons verder leeft.
't Teken van Gods trouwe zorgen / krijg je hier mee in de kerk.
In de avond, in de morgen / maakt geloven jou ook sterk.

3 Ga nu maar want alle dagen / is Gods zorgen om je heen.
Hij zal j' in Zijn liefde dragen, / als je vraagt, hoort Hij meteen.
Laten we Gods roepstem horen / en met Hem voor altijd gaan.
Dopen maakt ons nieuw geboren, / laat ons in Zijn voetspoor gaan

ONDERWIJZING:
Wij mogen dopen omdat de Heer Jezus ons zelf gezegd heeft: "Ga op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Mt 28
: 19.20)
In de doop steekt God een hand naar ons uit, om een verbond, een vriendschap met ons te sluiten. Zo heeft Hij dat al gedaan met Abraham, Isaak en
Jacob. En in zijn Zoon Jezus Christus laat God ons zien hoe ernstig Hij dat
verbond meent. In Hem biedt God aan alle mensen redding en nieuw leven
aan.
In de doop wordt de naam van Vader, Zoon en Geest over ons uitgesproken: Wij worden kinderen van de ene Vader, wij sterven en staan op in
Jezus' dood en opstanding en wij mogen nieuw gaan leven door de kracht
van de Geest.
In het Oude Testament liet God in de besnijdenis al duidelijk merken dat
hij ook kinderen in zijn vriendschap wil opnemen. God is ons met zijn
liefde altijd een stap voor: Daarom steekt hij Zijn hand al uit naar zelfs de
kleinste kinderen. Het volk van God bestaat niet alleen uit volwassenen,
ook kinderen mogen meelopen in de pelgrimsreis naar het beloofde land.
En Jezus heeft dat nog eens nadrukkelijk herhaald: "Laat de kinderen tot
mij komen."
Dat God ons uitnodigt om kinderen te dopen, houdt ook een hele verantwoordelijkheid in: Voor jullie als ouders en voor de hele gemeente. God
neemt jullie kinderen bij de hand, maar jullie zullen zelf ook een hand
moeten geven, om je kinderen te leren wandelen met God. Wees daarom
steeds een levend en sprekend voorbeeld voor jullie kinderen.

DOOPBELOFTE:
(de ouders staan op om antwoord te geven op de doopvragen)
Vertrouwen jullie Bram toe aan God in goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed?

Willen jullie samen leven voor je kind, het behoeden en leiden en beloven
jullie het evangelie van Jezus Christus aan Bram door te geven en hem
laten opgroeien in Zijn gemeenschap, opdat Bram eenmaal zal kunnen beamen wat met de doop gegeven is?
ANTWOORD
VRAAG AAN DE GEMEENTE:
In ons midden hebben ouders hun ja-woord gegeven op de doopvragen
voor hun kind. Zelf weten zij maar al te goed, welke verantwoordelijkheid
zij op zich genomen hebben. Daarom vraag ik u voor hen:
Wilt u hun kind Bram aanvaarden als nieuw lid van Christus' kerk en wilt u
uw medeverantwoordelijkheid voor dit kind in ons midden aanvaarden,
opdat Bram ook door ons als gemeente zijn doop zal begrijpen en beamen,
wat met de doop gegeven is?
ANTWOORD:

LIED: Apostolische Geloofsbelijdenis

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP:
Bram Kornelis Mischa,
ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. (Ps 23:1.6)
Vrede zij met je. Amen
DOOPKAARS wordt aangestoken

GEDICHT: (voorgelezen door Kees)
Je bent geboren, zo klein en zo teer,
Uniek gemaakt door de Heer.
God is het die jou in je moeders buik al zag,
En die je altijd ziet hoe groot je ook groeien mag.
Jouw leven werd vandaag voor de Heere neergelegd,
En door jouw papa en mama werd er 'ja' gezegd.
het water van de doop ging over jouw kleine hoofd,
God heeft Zijn verbond nu al aan jou beloofd.
Je begrijpt het nog niet, je bent nog zo klein,
De Heere wil voor jou ook een Vader zijn,
Hij is er voor jou, als je verdrietig bent of blij,
Hij staat voor altijd aan jouw zij.
God zal altijd voor je zorgen,
Nu en alle dag van morgen.
Hij vergeeft jou zonden, groot of klein,
Leg je leven in Zijn hand, dan zul je voor altijd veilig zijn!

LIED: 23 b : 1.5
1 De Heer is mijn Herder! / 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden / naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens / aan waatren der rust.
5 De Heer is mijn Herder! / Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren / in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen / zijn liefde me altijd.

SCHRIFTLEZING: 1 Petrus 3 : 14-16

SCHRIFTLEZING: Joh 14 : 1-14
LIED: 218
1 Dank U voor deze nieuwe morgen, / dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen / bij U komen mag.
2 Dank U voor deze mooie aarde, / dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren, / kracht en levensbron.
3 Dank U dat alle vogels zingen, / dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen, / dank U dat ik groei.
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, / altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden / die ik tegenkom.
5 Dank U voor alle mooie klanken, / al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken / dat ik danken kan.

PREEK

LIED: 905
1 Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
2Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.
3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
Die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4 Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
COLLECTEN:
1 - voedselbank Oldambt
2 - kerkkas van onze geloofsgemeenschap
3- schoolbijbels

SLOTLIED: 423 (staande)

UITZENDING en ZEGEN
GEMEENTE ANTWOORDT: amen,amen,amen (zingen)

