Zondag ‘Oculi’ - ogen

Derde zondag in de 40-dagentijd, 11 maart AD
2012
We vieren de doop van Niels Jacco Kristian
Protestantse gemeente te Heinkenszand

Mijn ogen zijn bestendig op de HEER,
want hij voert mijn voeten uit het net
Wend u tot mij en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en ellendig.
(Ps. 25: 15-16)

Op de omslag is getiteld ‘Sari, Iran, op het strand, 1998’gemaakt
door Bruno Sarey (www.magnumphotos.com)
Vertaling van de Ezechiël-tekst is afkomstig uit In Babel; actuele
bespiegelingen bij Ezechiël van Ad van Nieuwpoort (Uitgeverij
Skandalon, 2011)
De vertaling van Marcus uit Een tijding van Vreugde; het evangelie
verhaald door Marcus van Marie H. van der Zeyde (Nijmegen, 1976)
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Dienst van de voorbereiding

Intochtslied: Psalm 25: 4 & 10
Stilte
Onze Hulp
Inleiding op de dienst

Gezang 176: 1, 2, 3
Kyriëgebed
Gezang 176: 4 & 5
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Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de schrift
Lezing uit de profeten: Ezechiël 2:3-3:3

‘Ze zullen erkennen dat er een profeet is in hun midden’
(2:5)
3.

4.

5.

6.

Hij zei tot mij:
‘Mensenzoon,
ík zend jou tot de zonen van Israël,
tot de rebellerende heidenvolkeren die tegen
mij
rebelleren.
Zij en hun vaderen komen tegen mij in
opstand, tot op deze dag zelf.
De zonen zijn star van gezicht en hard van hart
– ík zend jou tot hen;
zeg tot hen:
‘Zo zegt de Heer JHWH –’
En zij, of ze [nu] horen of nalaten
– want Huize Weerspan zijn ze –,
ze zullen erkennen dat er een profeet is in hun
midden.
En jij, mensenzoon,
vrees niet voor hen en voor hun woorden,
vrees niet;
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7.

(zijn er) stekels en doornen bij je
en zit je tussen schorpioenen,
vrees niet voor hun woorden
en laat je door hun gezichten niet verpletteren,
want Huize Weerspan zijn ze.
Je zult mijn woorden tot hen spreken,
of ze [nu] horen of nalaten –
want weerspannig zijn ze.

8.

Maar jij, mensenzoon,
hoor wat ík tot jou spreek
en wees niet weerspannig zoals [dat] Huize
Weerspan.
Sper je mond open
en eet wat ík je geef.
9. Ik zag,
en zie, een hand naar mij uitgestoken (‘uitgezonden’)
en zie, daarin een boekrol.
10.Hij rolde die uit voor mijn gezicht,
ze was van voren en van achteren beschreven.
Erop was geschreven:
klaagliederen en zuchten en jammerklacht.
3:1.En hij zei tot mij:
‘Mensenzoon,
wat je [hier] vindt, eet.
Eet deze rol
en ga
en spreek tot Huize Israël.’
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2. Ik opende mijn mond
en hij gaf mij deze rol te eten.
3. Hij zei tot mij:
‘Mensenzoon,
je buik geef je te eten,
je ingewanden vul je met deze rol,
die ík je geef.
Ik at
en ze was in mijn mond als honing zo zoet.
Zingen: Gezang 53:1
Lezing uit het evangelie: Marcus 7:31-37
31. En weer weggegaan uit Tyries gebied
reisde hij, over Sidon,
naar het meer van Galilea,
diep in het land van de Tien Steden.
32. En daar kwamen ze bij hem aan
met een dove, die ook haast niet spreken kon,
hem vragend, met aandrang,
die man de hand op te leggen.
33. En hij nam hem terzijde, weg uit het gedrang,
dat hij met hem alleen was:
hij stak hem de vingers in de oren,
vormde speeksel en raakte zijn tong daarmee aan.
34. Daarop zag hij omhoog naar de hemel,
haalde zuchtende adem 6

en zegt: ‘Effatha’, dat is ‘Ga open’.
35. En open ging zijn gehoor,
direkt daarop kwam ook zijn tong los;
hij sprak helemaal goed.
36. En hij zie hun nadrukkelijk
hier met niemand over te praten.
Maar hij kon hen nóg zo vermanen,
zijn bazuinden het eens zo hard uit.
37. Té zeer had het hen aangegrepen.
En het luidde bij hen:
‘Heerlijk heeft zich alles voltrokken.
Hij maakt dat de doven weer horen,
en dat de stommen gaan spreken.’
Zingen: Gezang 53: 2, 3, 4 & 5

Verkondiging

Orgelspel
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Viering van de doop

Zingen: ‘Jouw leven staat aan het begin’ 1, 2 & 3

2. Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja
van ondergang en gloria.
(refrein)
3. Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
(refrein)

Onderwijzing
Presentatie
Doopgebed
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Belijdenis
‘Tegen de macht van de dood
Tegen alles wat het leven kwaad gezind is,
Tegen de duisternis in zingen wij:’
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Doop
Zingen: Jouw leven staat aan het begin , couplet 4 & 5
4. Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat hij je bij name kent.
(refrein)
5. Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
(refrein)
Geloften
- Tot de ouders:
Willen jullie, Niels ontvangen als een kind van God
en je door zijn aanwezigheid
in jullie huis laten sterken in het geloof?
En willen jullie hem voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?
Tot de gemeente:
Wilt U dit kind dragen in uw gebeden
Met hem de weg van het Koninkrijk gaan?

Ja, zo helpe ons de HEER onze God
Staande zingen we de doop ouders toe:
Lied: G. 477
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Dienst van de gebeden
Collecte
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van
het Onze Vader.

Slotlied: Gezang 488B
Zegen

- U kunt de beide doopouders voor in de kerk feliciteren -
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Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk
zijn,
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of
goed,
Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe,een hart dat mensen
bemint,
Maar bovenal heb je Gods zegen.
Word heel gelukkig, lief kind.
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