DOOPDIENST
24 FEBRUARI 2019
7e zondag na Epifanie

In deze dienst zal worden gedoopt

Stan James Francke

Voorganger: ds. Bert de Wit
Ouderling van dienst: dhr. Dik van Dongen
Organiste: mw. Ellen Pons
(Alle liederen worden met de beamer getoond)

VOORBEREIDEN
Mededelingen door de ouderling van dienst
In stilte bereiden we ons voor op de dienst
(gemeente gaat staan)
Psalm: ‘De zonde die de zondaars vleit’ (Lied 36: 1, 3)
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: ‘Alles wat adem heeft love de Here’ (Lied 146c: 1, 6, 7)

HOREN
Gebed om de heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Lied: ‘Het licht is ons voorgegaan’ (Lied 285)
(kinderen gaan naar kindernevendienst)
Schriftlezing: Ester 7:1-8:2
Lied: ‘De laatsten worden de eersten’ (Lied 990: 1, 4, 5, 6)
Preek
Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b)

DOPEN
Doopgebed
Dooplied: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ (Lied 912 wisselzang:
vers 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a)
(Tijdens het lied wordt de dopeling binnengebracht en komen de
kinderen terug in kerk)
Doopvragen
Bediening van de heilige doop
De doopkaars wordt aangestoken
De naam wordt in het doopboek geschreven
Lied (tijdens het inschrijven):
‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ (Lied 139b)
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: ‘Abba Vader, U alleen’ (Lied 886 – Nederlands)
(de gemeente gaat zitten, kinderen gaan bij hun ouders zitten)

DELEN
Dankzegging en voorbeden, stil gebed, onze Vader:
Delen van de gaven

GAAN
Slotlied: ‘Laat de woorden die we hoorden’ (Lied 422)
Opdracht en zegen: gemeente zingt AMEN. AMEN. AMEN.

Na afloop van de dienst kunnen we de doopouders voor in de kerk
feliciteren. Iedereen is van harte welkom in de hal
voor koffie, thee of limonade.

