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Liturgie voor de doopdienst
op zondag 8 april 2018
in de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven
te Barendrecht
In deze dienst zal worden gedoopt:

Anthonie Abraham (Teun) van Santen, geboren 29-12-2017
zoon van Bram van Santen en Mariska Hogewoning,
broertje van Vera, Mika (in gedachten) en Tess
Satijnhout 8, Barendrecht

Voorganger:
ds. Joma Boers-de Jong
Ouderling van dienst:
mevr. Hanny ter Keurs
Organist:
dhr. Ger van Eersel
Pianist:
dhr. Niels van Campen
m.m.v. kinderkoor ZieZo! en de muziekgroep Carnisse Haven,
beiden o.l.v. mevr. Anneke Reijnders
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VOORBEREIDEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Stilte
Na dit moment van stilte wordt de Paarskaars aangestoken als teken dat God zijn licht wil
laten schijnen over deze dienst. En met dit licht zal ook een kaars worden aangestoken voor
hen die niet aanwezig zijn.
(de gemeente gaat staan)
Bemoediging
Voorganger:
Gemeente:
Drempelgebed
Groet:
Voorganger:
Gemeente:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

De vrede van de Heer zij met u, met jullie allen
ZIJN VREDE OOK MET U

Aanvangspsalm: ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ (Psalm 100: 1, 2, 4)
(de gemeente gaat zitten)
Gebed om ontferming
Voorganger: ………..daarom roepen wij tot U
Gemeente:
HEER, ONTFERM U
Loflied: ‘Zing van de Vader die in den beginne’ (Lied 304)
Loflied door ZieZo!: ‘Van top tot teen’
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Celmar Music
Solo: Melwin Zimmer
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
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Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan
God heeft jou gemaakt van top tot teen!

HOREN
Gebed bij de opening van de Bijbel
Gesprekje met de kinderen
Zij gaan naar de kindernevendienst tijdens het zingen van:
‘Licht van Pasen’
1e Schriftlezing: 1 Samuël 17
Zingen met de muziekgroep: ‘De kracht van uw liefde’ (Lied 891)
2e Schriftlezing: Johannes 20: 24 – 31
Zingen: ‘U komt de lof toe’ (Lied 339a)
Preek
Zingen (staande): Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b)
DOPEN
Doopgebed
Zingen: ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te zingen 79: 1, 4)
(Tijdens het lied wordt de dopeling binnengebracht en komen de kinderen terug in de kerk)
Doopvragen
Ziezo! (met solo van Vera) zingt: ‘Als ik jou zie’
Tekst & Muziek: Ellen Laninga-van der Veer
Muziek: Joost Laninga
© 2011 JAJO produkties
Als ik jou zie,
wil ik altijd blijven kijken.
Als ik jou hoor,
word ik zelf van binnen stil.
Als ik jou vasthoud,
wil ik zorgen dat je blij bent.
Jij bent mijn broertje,
door God gekend.
Vader God,
ik dank U voor dit wonder.
Schepper God,
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U heeft hem zo mooi gemaakt.
Herder God,
bij U is hij veilig.
U belooft dat U over hem waakt.
Bediening van de heilige doop
De doopkaars wordt aangestoken aan paaskaars
De naam van de dopeling wordt geschreven in het doopboek van de gemeente
ZieZo! zingt (tijdens het inschrijven): ‘God kent jou vanaf het begin’
(Opwekking kids 6)
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
De kinderen van de kindernevendienst geven een cadeautje
Vraag aan de gemeente (de gemeente gaat staan)
Voorganger: Gemeente, wilt u ook dit kind, dat zojuist gedoopt is,
en waarvan u getuige bent geweest, opnemen in uw midden, hem met liefde
omringen en de ouders bijstaan op hun weg in de gemeente van de Heer?
Gemeente:
JA, VAN HARTE
Zingen: ‘O God die uit het water’ (lied 356: 1, 6 en 7)
DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
Delen van de gaven
Muziekgroep: ‘You raise me up’
When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
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You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be
GAAN
ZieZo! zingt: ‘De Here zegent jou’
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
(Naar Numeri 6:24-26)
© 2001 Celmar Music
de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)
Uitzending en Zegen
Slotlied (staande) : ‘Ga met God, en Hij zal met je zijn’ (Lied 416)

Na afloop van de dienst kunt u de doopouders feliciteren voorin de kerk. Verder is iedereen
van harte welkom bij de koffie, thee of limonade in de ontmoetingsruimte
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