Orde van dienst voor zondag 15 juli 2015, doop Benjamin van den Berg
Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld
Aanvang: 9.30 uur
Organist: Jan Willem Altelaar
Ouderling van dienst: Arjan Grootemarsink
Voorganger: ds. Kees Benard
=========================================================
WIJ KOMEN SAMEN
Orgelspel voor de dienst
Vooroefenen lied: 810 - Ga!
Ga: tot de einden der aarde,
tot het uiterste,
daar zal liefde zijn: ga.
Welkom door de ouderling van dienst
Moment van inkeer
Aanvangslied: Dank U voor deze nieuwe morgen - 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.
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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.

Bemoediging en Groet
v:
G:
v:
G:
v:
G:

Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Die trouw blijft in alle tijden
EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN HIJ OOIT BEGONNEN IS
De vrede van God zij met u allen
EN OOK MET U

Als er een afkondiging van overlijden is, wordt deze afkondiging vóór het Drempelgebed gedaan.
Drempelgebed
v:

Goede God,
U legt uw goede boodschap van vergeving, genezing en bevrijding in onze handen,
om die aan iedereen bekend te maken
en in handen en voeten te geven.
Maar zo vaak blijft het steken in goede voornemens,
en brengen we er weinig van terecht.
G: VERGEEF ONS TEKORT KOMEN,
GENEES ONZE BESCHADIGINGEN
EN BEVRIJD ONS VAN ONZE WEERSTANDEN EN BLOKKADES
v: Maak ons mensen die het goede denken en doen,
dat wij heilzaam aanwezig zijn voor elkaar
levend uit Uw liefde.
G: AMEN
Glorialied: psalm 117
Loof, alle volken, loof de Heer,
roem, alle naties, roem zijn eer.
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Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Hef met ons halleluja aan!
Zondagskind steekt de kaarsen aan
Daarna komen alle kinderen naar voren en gaan zitten bij de doopvont
Gesprek met de kinderen.
Kinderlied: Jezus is de goede herder - Evangelische Liedbundel 452
Refrein:
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
Refrein
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Refrein
De kinderen gaan naar de nevendienst, het zondagskind met het licht vooraan
WIJ LUISTEREN NAAR HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
De Eerste lezing: Jesaja 52 : 1 - 6
Antwoordpsalm: psalm 85 : 1 en 4
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1.

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

4.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

De Tweede lezing: Marcus 6 : 6b - 13
Lied: Ga: tot de einden der aarde - lied 810
Ga: tot de einden der aarde,
tot het uiterste,
daar zal liefde zijn: ga.
Uitleg en verkondiging
Kort meditatief orgelspel
Lied: O grote God die liefde zijt - lied 838 : 1 en 2
1.

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2.

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
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Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Tijdens dit lied komen de kinderen van de kindernevendienst terug en worden de dopelingen gehaald.
De kinderen stellen zich in een ‘erehaag’ op in het middenpad en de dragers blijven met de dopelingen
achter staan.
WIJ VIEREN DE DOOP
Presentatie en naamgeving
Zingen: Laat de kinderen tot Mij komen - Alles wordt nieuw I, 20
(tijdens het zingen wordt Benjamin binnengedragen)
1. Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.
2.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Vraag aan de ouders
Geloofsbelijdenis (staande gezongen): Wij geloven één voor één - lied 344
1.

Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.
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2.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

3.

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Doopgebed
Brief aan Benjamin
Zingen: Van top tot teen - OK4Kids
(filmpje van Youtube: https://youtu.be/Ua-NPawD_Cs)
God heeft mij gemaakt van top tot teen
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder
Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik
en na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan
God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder
Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan
God heeft jou gemaakt van top tot teen!
Ingieten van het water
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Doop
Er wordt een steen met de naam van de dopeling in de doopvont gelegd
Overhandiging van de doopkaars
Je bent gedoopt, je krijgt een kaars:
een vlammetje heel klein.
Die kaars wil zeggen:
Gods licht zal altijd bij je zijn.
Die kaars gaat mee, soms gaat hij aan.
Dan denk je aan je doop.
Je groeit steeds verder in Gods licht
en in geloof en hoop.
De kaars wordt klein en jij wordt groot.
Zo gaat dat, dat is goed
Misschien zorg jij dan voor wat licht
in wat je zegt en doet.
Aanbieden presentje door zondagskind
Beloften van de ouders
Belofte van de gemeente
(gemeente gaat staan)
v:

Gemeente van Jezus Christus,
Benjamin is in ons midden gedoopt.
Wilt u als gemeente doen wat in uw vermogen ligt om samen met alle kinderen
een huis van levend geloof te vormen
om zo – jong en oud – de weg van het Koninkrijk te kunnen gaan?
G: JA, DAT BELOVEN WIJ!
Zingen: Dat ’s HEEREN zegen op u daal’ - psalm 134 : 3 (Berijming 1773)
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
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WIJ BIDDEN, DANKEN EN DELEN
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
Slotlied: Vervuld van uw zegen - lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Zegen
v:

g:

de Eeuwige zegent u en beschermt u,
de Liefdevolle zet u in zijn licht en schenkt u al het goede
de Nabije kijkt naar u om en geeft u vrede
gezongen ‘Amen, amen, amen’

Orgelspel
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