‘Een nieuw leven door God ons gegeven.
Het wonder is groot en jij zo klein.
Een kostbaar geschenk
waar wij dankbaar voor zijn.’

Orde van de Doopdienst
van

Emma Florianne Marline Johannes
op zondag 3 februari 2019

In de Hervormde Kerk van Sellingen
Aanvang 9:30 uur
Voorganger
Organiste

: Ds. Bram Verduijn
: Mevr. Gea Hilverts

Orgelspel
Binnenkomst
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 139: 1 en 7 (Gemeente gaat staan)
1. 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.
7. 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.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 139: 9
9. 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.
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Verootmoediging en genade verkondiging
Aposto lische geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2. Die eeuwig rijke God
moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
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Bediening van de Heilige Doop
Inleiding
Doopgebed
Zingen: Geroepen om te zingen 79: 1, 2 en 3
Tijdens het zingen wordt Emma Florianne Marline de kerk
binnengedragen en komen de kinderen van Solid Kids binnen.
Kinderen die in de kerk zijn mogen ook naar voren komen.

2. Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent, van je houdt.
Refr. Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
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3. Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refr. Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Gesprekje met de kinderen

luisteren ‘allerleukste liedje’

Doopvragen
Bediening van de Heilige Doop aan:

Emma Florianne Marline
Doopbelofte
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Zingen Liedbundel 99: 1, 2, 3 en 4 (staande)

‘ Ik zal er zijn’
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Gedicht

Maaike draagt een gedicht voor

Solid Kids zingt:

'Van top tot teen'

Dopeling wordt weer teruggebracht. Kinderen gaan weer terug
naar hun plaats.

7

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Genesis 8: 1-11
1 Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het
vee bij hem in de ark. Op Zijn bevel begon er een wind over de
aarde te waaien, waardoor het water afnam. 2 De bronnen van de
oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het
ophield met regenen. 3 Geleidelijk vloeide het water weg van de
aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. 4 Op de
zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het
Araratgebergte. 5 Het water zakte voortdurend verder, en op de
eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen
zichtbaar. 6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster
dat hij in de ark had aangebracht open 7 en liet een raaf los. Deze
bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 8
Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder
gedaald was. 9 Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar
ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark,
want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit,
pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. 10 Hij wachtte nog
zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11 Tegen de avond
kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel.
Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was.
2e schriftlezing: Mattheus 19: 13-15
13 Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij
hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen
berispten, 14 zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet
bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan
wie is zoals zij.’ 15 En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok
Hij weer verder.
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Zingen: Psalm 150: 1
1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Verkondiging
Zingen: liedbundel 70: 1 en 2
1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Koor: Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Koor: Groot is Uw trouw, o Heer,
Groot is Uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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Dienst van gebeden en Gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met een gezamenlijk
Onze Vader.
Collecte.
Zingen: Liedbundel 70: 1 en 2 (Gemeente staat)
1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods Kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Zegen
Respons: Gezang 415: 3
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Collecte
Bij de uitgang is er een collecte voor de kerk.
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Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren voor
in het koor van de kerk.
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