Protestantse Gemeente Echteld

Liturgie van de dienst op zondag 6 september 2020:
de dienst waarin Art Weiman wordt gedoopt.
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Welkom en mededelingen.
We luisteren naar: “Gij hebt mij immers zelf gemaakt…” NLB psalm 139:7,8.
Stil gebed, bemoediging en groet.
We luisteren naar: “Jouw leven staat aan het begin…” NLB lied 354:1,3,4,5.
Over de Doop, doopgedachtenis en doopgelofte.
We luisteren naar: “Doop” Sela * Voor de tekst: z.o.z.
Doopgebed.
Verhaal voor de kinderen.
Bediening van de heilige Doop.
De doopkaarsen van Lisan, Jan en Art worden ontstoken aan de
paaskaars.
Gedicht, gelezen door Gerd-Jan.
Vragen aan de Gemeente.
We luisteren naar: “Gebed om zegen…” Sela * Voor de tekst: z.o.z.
Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
Gebed om de opening van het woord.
Roely de Waard leest uit de Bijbel: 1 Koningen 17:7-16 (NBV).
Verkondiging.
We luisteren naar “The prayer…”.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”.
We luisteren naar: “God schenk ons de kracht…” NLB lied 418:1,2,4.
Wegzending en zegen.
We luisteren naar: “Amen, amen, amen…” NLB 415:3

Lied: Doop
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet
veranderd is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van
Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te
leven, vrij te zijn.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem
vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed
veranderd is.

Met de Heer begraven en weer
opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’
weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend
is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend
is.

Reinig ons, vernieuw ons leven
Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven
Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en
heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en
adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Lied: Gebed om Zegen
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

