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De voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Moment van stilte
Kaarsen worden aangestoken door Dinande
We gaan staan
Samenzang: “Vrede voor jou” (mel. Comt nu met sangh)
Vrede voor jou, hierheen gekomen.
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen.
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt.
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven.
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn:
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.
Begroeting
We gaan weer zitten

Kyrie en Gloria
Gebed om ontferming

Loflied (mel . 305 “Waar God de Heer zijn schreden zet”)
Wie geeft ons kracht en nieuwe zin
wie spreekt ons moed en wijsheid in
wie zal ons vleugels geven?
Als wij door duisternis geplaagd
niet zien of er nog toekomst daagt
zin om vanuit te leven.
Wie reikt ons dan de strohalm aan
om nieuwe wegen in te slaan
door hoop op licht bewogen?
Wie blaast ons inspiratie in
opdat wij zonder tegenzin
weer voluit mogen leven!
De doop
De dopelingen worden binnengebracht terwijl we zingen
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt,
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is,
overal op aarde, zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ‘t duister ‘n helder lichtje zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn
Het doopwater wordt in de doopschaal gegoten door Vigo en Lauren.

Doopgebed
De vraag naar de naam door de ouderling
De namen worden geschreven in “De palm van Gods hand”
We zingen: “Verbonden met vader en moeder”

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
Doopbelofte
vg:
Wanneer er uit de liefde van twee mensen een kind geboren wordt.
dan krijgen de ouders daarmee een grote verantwoordelijkheid te dragen.
Want zoals een kind alleen in liefde geboren kan worden, zo kunnen ouders
de verantwoordelijkheid voor hun kind alleen dan goed dragen, jullie liefde
voor elkaar is levend geworden voor dit kind. Dit leven kan zich alleen verder
ontwikkelen in diezelfde liefde. Bovendien: God heeft de zorg voor onze
medemensen in onze handen gelegd.

Willen jullie Luuk en Hidde





ontvangen als een kind van God?
Willen jullie samen leven voor je kind, het behoeden en leiden en zijn
jullie bereid te aanvaarden dat het eenmaal zijn eigen weg zal gaan
en de wereld in zal gaan?
Willen jullie hem vertrouwd maken met de verhalen uit de Bijbel en
hem op het spoor zetten van Gods aanwezigheid in ons leven?

Diederick en Ellen
Tom en Dinande
“Ja, dat beloven wij”
De kinderen komen uit de kerk naar voren
Vraag aan de gemeente,

we gaan staan

vg: Om een echt goed mens te worden, zal dit kind moeten ervaren wat
liefde is. Wilt u allen iets van uw hartelijkheid en sympathie geven aan Luuk
en Hidde zodat zij gelukkig kunnen zijn, en daardoor straks weer anderen
gelukkig kunnen maken?
Allen hardop : “Ja, dat beloven wij!”
De bediening van de Heilige doop
We zingen het vervolg van Verbonden met vader en moeder:
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: Je hebt al een naam, maar je kreeg er een bij op dit feest
want jij werd gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.

De doopkaars
Videolied van Marco Borsato
Dirk Aaftink
De kinderen gaan naar de kinderkerk tijdens orgelspel.
Dienst van het woord
Bijbellezing Romeinen 8 vers 14 t/m 17
Gezang 355
Zanggroep
Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder
Van het kind dat onze handen dragen
Komen wij tot U o bron van leven.
Vol van zorg om wat er kan gebeuren,
Leggen wij dit leven in uw handen.
God U bent een toevlucht in het water.
Allen
Diep verwonderd weten wij: U kent ons
En uw handen die de wereld dragen
Dragen ook de kleinsten in ons midden.
Zanggroep
Door de hoge inzet van uw liefde
Mogen wij in Christus’ leven delen,
Open in geloof en vol vertrouwen.
Allen
God u bent er als ons leven eindigt
En de doop bevestigd uw belofte
Dat het licht voor ons zal blijven schijnen.

In de doop hebt u ons rijk gezegend;
Rond het doopvont staan wij in vertrouwen
In geloof verbonden, vol van vreugde

Overdenking, gevolgd door Orgelspel
Samenzang: Oude Hervormde bundel 135
Dankt, dankt nu allen God
Met blijde feest gezangen!
Van Hem is ’t heuglijk lot
Het heil dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
Altijd genadig aan.
En heeft ons dag aan dag
Met goedheid overlaân.

Hij d’eeuwig rijke God,
Wil ons reeds in dit leven.
Zijn vreed’ en heilgenot,
als aan zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
Vermeerd’ren licht en kracht
En ons uit alle nood
Verlossen door zijn macht.

Dienst van de gebeden en de gaven
Dank- en voorbeden afgesloten met lied 1006:
Onze vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
Zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
In een wereld zonder pijn,
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,

net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.
Inzameling van de gaven,
de kinderen van de kinderkerk komen terug
Slotlied:
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden
Samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven
Uw gezin, uw werk
Wilt u daaraan geven
Dan bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden
Samen met elkaar
Neem van hieruit vrede
Vrede mee naar huis
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar.

Zegen beantwoord met:
De collecte bij de uitgang is voor de Kinderkerk
De traktatie bij de koffie is van de doopouders
Volgende week zondag 4 februari is er de meditatieve wandeling. Om 08.00
uur starten we op de parkeerplaats van Huis Verwolde. Om 9.30 staat de
koffie in het Kruispunt voor ons klaar! Info 06-12896084 Ad Heide.

