Gedachtenis Lenie van Die - Molenaar
Moment van stilte

ISABELLA JULIA (ISA)

Zingen: Joh. de Heer lied 132:1,6
1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

LITURGIE VOOR DE VIERING OP ZONDAG 3 FEBRUARI 2019
IN DE ‘LEVENSBRON’ WAARIN WORDT GEDOOPT:

6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and’ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and’ren, maar ook mij.

Geboren op 16 november 2018
Dochter van Elroy en Elseline Broer - Kruithof

ONDER HET WOORD
Gebed van dank en hoop
Lezen: Ruth 1
Zingen: lied 787:1,2,3
Preek
ZELF EEN LICHT ZIJN
Zingen: lied 533:1,2,3,4,6
Einde kindernevendienst
Dankgebed
Collecte
Slotlied: lied 423
Zending en zegen
Zingen: Amen

Na afloop van de dienst staat de koffie/thee klaar.
Bij de bron is er gelegenheid de doopouders te feliciteren.
Bij de gedachteniswand is er gelegenheid de familie van Die te condoleren.

Thema: ‘Mens, kleef aan’
Voorganger: Ds. Martin de Geus

Inzingen met liedgroep: lied 533

Inleiding op de doop
Doopgebed

OP HET LICHT AF
Verwelkoming
Stil gebed
Openingslied: lied 283:1,2,5
Bemoediging en drempelgebed
V: Uitgegoten is de Geest van God over alle mensen!
A: Laat onze harten ontbranden in liefde!
V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u en jullie van God, de Schepper
en van Jezus Messias, onze Heer.
A: Amen.
V: Wij zoeken onze kracht in de liefde van God
A: in de trouw aan zijn Woord, in de dienst aan de naaste.
V: Geef ons ogen om te zien, handen om te helen,
hart voor mensen in nood.
A: In Jezus' naam. Amen.
Zingen: psalm 105:1,3
UIT HET WATER

V: God, U die uit het water in het begin de aarde
hebt geroepen de grote toekomst in:
A: ONTFERM U.
V: God, U die uit het water, de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered voor een nieuw begin:
A: ONTFERM U OVER ONS.
V: God, U die door het water, de Rode Zee, uw volk de vrije
doortocht gaf, uw wolk trok met hen mee:
A: ONTFERM U OVER ONS EN ONZE KINDEREN.
V: God, U die uit het water van de Jordaan
de vreemdeling Naäman herboren deed opstaan:
A: ONTFERM U OVER ALLE MENSEN.
V: God, U die in het water van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen om allen voor te gaan:
A: ONTFERM U OVER HEEL UW KERK.
V: God, U die in het water van de doop
een teken van uw liefde geeft die alle kwaad overwint:
A: ONTFERM U OVER HEEL UW SCHEPPING,
IN JEZUS’ NAAM. AMEN.

Inleiding op het thema
Zingen: GoZ lied 79:1,2 – onder dit lied wordt Isa binnengedragen
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee.
Maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

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.

Refrein: 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.

Belofte gemeente
Belofte ouders
Uitgieten doopwater
Doopbediening
Zingen: lied 354:1,4,5
Zegenbede
Zingen: psalm 139:8,7
Begin kindernevendienst
Uitreiking doopkaars

