Protestantse Gemeente Echteld

Orde van de doopdienst op zondag 1 november 2020 om 14.00 uur in de St. Jan de Doperkerk te
Echteld.
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Julian Jacob Melief.
Aan deze dienst werken mee:
Voorganger
ds Gerrit Schouten
Organist
Nelleke de Kok
Ouderling van dienst Gert Schimmel
Diaken van dienst
Rien van Hal

Zang
Kosters:
Geluid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henk van Blitterswijk, Willy
Oppelaar en Janny van Kerkhoven
Joke Brouwer en Maatje
Schimmel
Joke Brouwer

Welkom.
We luisteren naar: “Abba Vader…’ * NLB lied 886.
Stil gebed, bemoediging en groet.
We luisteren naar Petra: “kind…”.
We lezen uit de Bijbel: Mattheüs 19: 13-15 (NBV).
Korte uitleg.
We luisteren naar “Welkom…” van Stef Bos. Ondertussen wordt Julian binnengebracht.
Over de Doop.
We belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen:
“Ik geloof in God de Vader, De
zittende ter rechterhand Gods,
Almachtige, Schepper van hemel en van
de almachtige Vader:
aarde.
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de
En in Jezus Christus, zijn enig geboren
levenden en de doden.
Zoon, onze Here;
Ik geloof in de heilige Geest.
Die ontvangen is van de heilige Geest,
Ik geloof in een heilige, algemene
geboren uit de maagd Maria;
Christelijke kerk,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
de gemeenschap der heiligen,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
vergeving van zonden,
nedergedaald ter helle.
wederopstanding des vleses,
Ten derde dage wederom opgestaan van
en een eeuwig leven.
de doden;
Halleluja”
Opgevaren ten hemel,
• Doopgelofte (vragen aan de ouders).
• Doopvraag aan de gemeente:
Wilt u Julian ontvangen in uw midden, hem ondersteunen wanneer hij u nodig heeft en de ouders
helpen hem bekend te maken met het geloof? Antwoord: Ja, van harte.
• Doopgebed.
• Hugo leest een gedicht voor: “Verbonden met vader en moeder….”.
• We luisteren naar: “Jij kleine lieve schat…” * Opwekking 740.
1 Ik bid dat God jou zegent,
2 Ik bid dat God jou zegent,
Jij lieve, kleine schat
Jij lieve, kleine schat
En dat Hij jou zal geven
En dat het ver zal rijken
De wensen van je hart.
Tot in jouw nageslacht.

3 Want Hij is de Almachtige,
4 Ik bid dat God jou zegent,
De Schepper van 't heelal.
Dat door jouw leven heen,
Hij maakte alles prachtig
Je steeds weer zult ervaren:
En jou bovenal.
'God laat me niet alleen'.
• Verhaal voor de kinderen.
• Thijmen schenkt samen met de ouderling van dienst het doopwater in het doopvont.
• Bediening van de heilige Doop.
• De doopkaarsen van Hugo, Thijmen, Feline en Julian worden ontstoken aan de paaskaars.
• We luisteren naar : “Nog voor dat jij bestond…” * Opwekking 599.
1 Nog voordat je bestond,
2 En wat je nu ook doet,
3 Kom tot de Vader,
Kende Hij je naam.
Zijn liefde blijft bestaan
Kom zoals je bent
Hij zag je elk moment,
Ook niets wat jij ooit deed
Heel je hart, al je pijn
En telde elke traan.
Verandert daar iets aan.
Is bij Hem bekend
Omdat Hij van je hield,
Omdat Hij van je houdt,
De liefde die Hij geeft,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Gaf Hij zijn eigen Zoon
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar
En nu is alles klaar wanneer jij
Daarmee is alles klaar wanneer jij
Totdat je komt.
komt.
komt.
4 En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij
komt.

•
•
•
•
•

5 Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij
komt.

6 Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij
komt.

7 De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”.
We luisteren naar : “Ga met God… * NLB 416.
Wegzending en zegen.
We luisteren naar: “Amen, amen, amen…” * NLB 415:3.
De gaven worden ingezameld bij de uitgang.
Daar staan op de tafel twee dozen. Uw gift in de eerste doos is bestemd voor de diaconie en de kerk.
Uw gift in de tweede doos is de zgn. Najaarszendingscollecte.
Ditmaal wil Kerk in Actie hulp bieden aan het werk van vrouwen op Papua – Nieuw-Guinea. Zij zijn
degenen die veel werk verzetten op sociaal en pastoraal gebied. Mede met uw bijdrage worden deze
vrouwen opgeleid en ondersteund in hun belangrijke werk.

