Doopdienst
Zondag 23 september 2018, 10.00 uur (1e van de herfst)

Voorganger: ds Bert de Wit
Ouderling van dienst: dhr. Henk Groenveld
Organist: mw. Ellen Pons
Voorbereiden
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
In stilte bereiden we ons voor op de dienst
(gemeente gaat staan)
Aanvangspsalm: ‘O Heer, er is geen trots in mij’ (Lied 131)
Groet, bemoediging en drempelgebed:
v. De vrede van de Heer zij 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
v. …. door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed om ontferming
v. daarom bidden wij U
g. HEER, ONTFERM U
Loflied: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ (Lied 217: 1, 2, 5)
Horen
Gebed om de heilige Geest
(kinderen gaan naar de kindernevendienst tijdens het zingen van)
Lied: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ (Alles wordt nieuw I,20)
Lezing van het Oude Testament: Psalm 139: 13-14
Lezing van het Nieuwe Testament: Marcus 9:30-37
Lied: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ (Lied 139b)
Preek
Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b)
Dopen
Doopgebed
Dooplied: ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te Zingen 79: 1, 2, 3)
(Tijdens het lied wordt de dopeling binnengebracht, voorafgegaan door de jongste kinderen van
de kindernevendienst)
Gesprekje met de kinderen…
Doopvragen
Bediening van de heilige doop: Tobias Abel de Voogd
De doopkaars wordt aangestoken
De naam wordt in het doopboek geschreven
Muziek (tijdens het inschrijven): ‘Meer dan een wonder’ (Sela), Kingá Ban –
(https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ)
De kinderen van de nevendienst geven een cadeautje
Aanvaarding door de gemeente
(gemeente gaat staan)
Gemeente, wilt ook u dit kind dat zojuist is gedoopt opnemen in uw midden,
hem met liefde omringen
en de ouders bijstaan op hun weg in de gemeente van de Heer?
Allen: JA, VAN HARTE
Lied: ‘Kom tot de Vader’ (Opwekking 599)
(de gemeente gaat zitten, kinderen gaan bij hun ouders zitten)

Delen
Dankzegging en voorbeden, stil gebed, onze Vader:
Delen van de gaven
Muziek tijdens collecte: Zegen voor de kinderen - Sela (https://www.youtube.com/watch?v=LkTfSjuU-FI)
Gaan
Slotlied: ‘Zegenlied’ (Opwekking 710)
Opdracht en zegen

