Liturgie voor de dienst van zondag 10 oktober 2021

met de doop van Sem Liam Uitterhoeve

Protestantse Gemeente Heinkenszand

Voorganger: ds. Evelien Barendregt
Ouderling: Elly van Hakken
Organist: Ab Faase
Met medewerking van de zanggroep
Welkom en mededelingen
Aansteken tafelkaarsen met Lied 1005:1 Zoekend naar licht
Drempeltekst
(gemeente gaat staan)
Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen, vers 1 en 3 zanggroep, vers 2,4,5 allen
Moment van stilte
Groet & bemoediging
V: De vrede van de Heer met u allen
G: Zijn vrede ook met u
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
(gemeente gaat zitten)
Gebed om ontferming met kyrie van Taizé (nr.12) 3x na ‘zo bidden wij’
Lied 871 Jezus zal heersen waar de zon
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
De kaarsen voor de kinderen en de jongeren worden aangestoken
Vertelling naar Johannes 8:12-20
Kinderlied: ELB 454 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
De kinderen gaan naar het dienstgebouw
1e Schriftlezing: Exodus 13:17-22 (lector)
Lied 80:1 O God van Jozef, leid ons verder
2e Schriftlezing: Johannes 8:12-20
Lied 653:4 Gij zijt het licht van God gegeven

Verkondiging
Orgelspel
Lied: Opwekking 581 Til mij op, ondersteund door zanggroep
De kinderen komen terug
Lied 354:1,3 Jouw leven staat aan het begin, de dopeling wordt binnengedragen
Onderwijzing
Presentatie
V: Stefan en Diana, jullie hebben de wens uitgesproken om jullie kind ten doop te houden.
Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven, waarmee het zich gekend mag weten bij God
en bij de mensen?
Mag deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.
Verlangen jullie dat Sem Liam gedoopt wordt in de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest?
Doopgebed
(gemeente gaat staan)
Geloofsbelijdenis in vraag (zanggroep) en antwoord (allen) (melodie Lied 134)
Wie is de God, die eeuwig leeft
en al wat is geschapen heeft,
die oerbegin en einde is,
de zin van de geschiedenis?
De Vader, die de wereld schiep,
de stem, die ons tot leven riep:
Hij is mijn God, ik roep Hem aan
en breng Hem dank voor mijn bestaan.
Wie is dat ene mensenkind,
dat anderen zo heeft bemind,
dat Hij zich aan het kruis liet slaan,
ons nog doet vragen naar zijn naam?
De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis,
voor kleine mensen diep in nood,
een hoopvol woord tot in de dood.
Wie zingt in ons dat ene lied:

het leven doet de dood teniet?
Verlangen dat maar niet verslijt,
een ademtocht van eeuwigheid?
De Geest, die ons de ruimte geeft,
de levenskracht, die ons beweegt.
De liefde krijgt de overhand,
de aarde wordt tot vruchtbaar land!
Geloften
V: Gemeente, wilt u Sem naar uw vermogen helpen groeien in het geloof?
En wilt u hem helpen Christus na te volgen?
G: Ja, dat willen wij.
(gemeente gaat zitten)
V: Stefan en Diana, beloven jullie Sem , die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te
omringen?
Beloven jullie hem op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en hem
in liefde trouw te blijven, welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen?
Doopbediening
Uitreiken doopkaars
(gemeente gaat staan)
Lied 348:1,9 Heer van uw kerk
(gemeente gaat zitten)
Verwelkoming
V: Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga met hem de weg van het
Koninkrijk.
G: Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.
Aanbieden doopkaart
Lied 359 Leven is gegeven
In memoriam
Lied 416:1,3 Ga met God en Hij zal met je zijn
Dankgebed, voorbeden met gezongen Lied 367e 3x na ‘zo bidden wij’
Stil gebed, Lied 369b Onze Vader in de hemel (zanggroep)

Lied 423 Nu wij uiteengaan (gemeente gaat staan)
Zegen van St. Patrick beantwoord met gezongen amen (3x)

