PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

In deze dienst zal de doop bediend worden aan Fiene, dochter
van Wouter en Dorien Eilander – de Boks en zus van Lauri.

Zondag 2 september 2018
Voorganger: ds. Bert Boter
Organist:
dhr. Herman Lodder
Lector:
dhr. Piet Eilander

Orgelspel vooraf: 'Ciacona in e moll' van Dietrich Buxtehude
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
Psalm 139: 1 en 7

2

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.
Kyriëgebed
Lied ‘In een land van licht en donker’

2.
In een land van zon en regen
Op je eigen benen staan
Eigen keuzes, eigen wegen
En wij zullen met je gaan

3.
In het land van nu en later
Doen wij steeds een stapje terug
Maar we zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug

4.
Naar een land van toekomst dromen
Reizen wij, elkaar nabij
Onderweg in licht en donker
Draagt Gods zegen jou en mij.
Onderwijzing, Presentatie van de dopelingen, Doopgedachtenis
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Geloofsbelijdenis (met elkaar uitgesproken)
Ik geloof in de God van het leven
die vreugde vindt in ieder mensenkind
Die als een Herder zoekt
tot hij de verlorenen heeft gevonden.
Die zorgzaam is als een vrouw,
die oog heeft voor het kleinste.
Die als een echte vader en moeder
kinderen niet in de steek laat.
Ik geloof in Jezus, Gods zoon
die mij laat zien wie God is.
In zijn blijdschap om mensen
die hij weer op hun voeten zet
gaat de hemel open,
is er uitzicht,
ook voor mijn kleinheid.
Ik geloof in de Geest van God
die zich op de onverwachtste momenten openbaart.
In de vreugde van mensen
die meeleven met een nieuw begin,
met hervonden kansen van anderen.
Ik geloof dat die Geest
zich ook in mij kan openbaren.
Ik geloof in de gemeenschap die ontstaat in mensen
die het zoeken niet moe worden,
die het vinden vieren,
in dankbaarheid aan de God van het leven. Amen
Doopgebed
Bediening van de doop
Geloften van de doopouders
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Vraag aan de gemeente:
Gemeente,
Wilt u haar die gedoopt is in uw midden opnemen
en wilt u haar naar uw vermogen bewaren
bij de verhalen van God en mensen
de verhalen van hoop en licht,
zodat zij later har doop kan beamen?
Gemeente: Ja, dat beloven wij.
Verwelkoming
Aansteken van de doopkaars
Lied 354

2.
Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.
Refrein

3.
Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
Refrein
5

4.
Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
Refrein

5.
Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
Refrein

Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-19a
Lied 356: 1, 5 en 7

4.
O God die uit het water,
van de Jordaan
de vreemdeling Naäman
herboren op deed staan:
refrein

7.
O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
refrein
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Overweging
Lied 969

2.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3.
Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4.
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
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Collecte (zie weekbrief)
Slotlied 834

2.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Orgelspel: Fuga in C dur van Dietrich Buxtehude
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