Doopdienst

Sionskerk

Zondag 19 mei 2019

Nunspeet

10.00 uur

Voorganger: ds. David Rodenburg
Muzikale medewerking: Roos van de Kolk en Maureen Stoel (zang),
Wouter Rouvoet (orgel)
Eddy van ’t Hof (piano), Lennard Oosterhaven (gitaar),
Nick Kroneman (cajon)

Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen (staande): Ps. 108: 1 (oude ber.)
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.
‘Onze hulp’ en groet
Zingen: Doop (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Inleidend woord op de Doop
Gebed
Zingen: Ps.139: 1, 7, 9
(Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht)
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.
Doopvragen
Moment met kinderen
(Kinderen t/m groep 3 van de basisschool kunnen naar voren komen)

Zingen: Een parel in Gods hand (Op Toonh. 457)
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.
Ik weet dat de Vader mij kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.
Gedoopt worden:


Vilou, dochter van Maarten en Ramona Westerbroek



Ágotha, dochter van Jako en Kinga van Westerveld

Zingen (staande): Ps. 100: 2
Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”
Vraag aan gemeente (staande)
Wilt u deze kinderen in uw midden opnemen
om met hen de weg van Jezus Christus te leren gaan?
Zingen (staande): Ps. 100: 4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Gebed
Daarna worden de dopelingen weggebracht.
Aansluitend kunnen de kinderen van 3 jaar en uit groep 1 van de basisschool
naar Op Stap gaan en de kinderen uit groep 2 en 3 naar de Nevendienst.
Toelichting: Op Stap is voor kinderen van 3 jaar en kinderen uit groep 1 van
de basisschool.
Nevendienst 1 is voor groep 2 en 3 van de basisschool.

Schriftlezing: Ex. 25: 8-22 (Herz. Statenvertaling)
En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden
kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de
tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.
Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet
tweeënhalve el zijn, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve
el. U moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten
moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand
omheen maken.
Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier
voetstukken bevestigen, namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en
twee ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u draagbomen
van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de
draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de
ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark
blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden.
Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Dan
moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte
tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el. Vervolgens moet u twee
cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de
beide uiteinden van het verzoendeksel.
Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan
het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel
moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan. De cherubs
moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met
hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar
toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het
verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op
de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u
geven zal.
Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van
tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen
bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten
gebieden zal.

Zingen: Spreek, Heer, door uw heilig woord (Opw. 689)
Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld.

Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, O Heer en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Preek
Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij (Op Toonh. 54)
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
(Refrein)
Dankgebed en voorbede – stil gebed – ‘Onze Vader’
Inzameling
(Daarna komen de kinderen van Op Stap en Nevendienst 1 weer terug in de kerkzaal)
Zingen (staande): Ik zal er zijn (Sela)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Zegen
Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders de hand te drukken en Gods
zegen toe te wensen. Ook staan koffie en thee voor u klaar – of limonade voor
de kinderen. Welkom!

Wilt u reageren n.a.v. deze dienst?
Behoefte aan een gesprek?
Neem gerust contact op met ons!
*De scriba: Henk Stoel,
tel. 0341-262150 of
scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl
*De wijkpredikant: ds. David
Rodenburg, tel. 0341-258104 of
drodenburg@hervormdnunspeet.nl
Fijn dat jij / u er was vanmorgen!
Een goede week toegewenst.
Ga met God…

