Protestantse Gemeente Echteld

Orde van de doopdienst op zondag 4 juli 2021 om 14.00 uur in
de St. Jan de Doperkerk te Echteld.
De Heilige Doop bediend zal worden aan

Julia Maria Johanna van Ommeren
Aan deze dienst werken mee:
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Organist:
Arnold Dekker.
Ouderling van dienst: Gert Schimmel.
Diaken van dienst:
Corrie van Dieden.
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Zang:
Geluid:
Kosters:

Vocal group Filiae (Cocky, Rineke,
Mieke en Christine).
Henk van Blitterswijk.
Janneke Weiman en Maatje
Schimmel.

Filiae zingt “Wees mijn verlangen”.
Welkom en Stil gebed.
Bemoediging en groet..
Filiae zingt psalm 121: Ik hef mijn ogen (B. Doerksen)
We lezen uit 1 Korintiërs 13: 1-13 (door Noa).
Preek.
Instrumentaal intermezzo (orgel).
Filiae zingt – “Kind van God gegeven” (NLB 781). Ondertussen wordt Julia binnengebracht door Jonathan.
1 Kind van God gegeven,
2 Kind van God ontvangen,
kind bij God vandaan,
lachend, kind zo klein,
in Zijn hand geschreven
Huilend van verlangen
staat jouw nieuwe naam.
bij ons thuis te zijn.
3 Kind door God geroepen,
4 Kind van God gegeven,
kind, jij hoort erbij:
kind bij God vandaan,
ik heb jou geroepen,
in Zijn hand geschreven
kind, jij bent van mij!
staat jouw nieuwe naam.
Over de Doop.
We belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen:
Ik geloof in God de Vader, De Almachtige,
zittende ter rechterhand Gods,
Schepper van hemel en van aarde.
de almachtige Vader:
En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon,
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden
onze Here;
en de doden.
Die ontvangen is van de heilige Geest,
Ik geloof in de heilige Geest.
geboren uit de maagd Maria;
Ik geloof in een heilige, algemene 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 de
en een eeuwig leven.
doden;
Halleluja
Opgevaren ten hemel,
Filiae zingt – “U zal ik loven Heer”.
Doopgelofte.
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doopvraag aan de gemeente.
Wilt u Julia ontvangen in uw midden, haar ondersteunen wanneer zij u nodig heeft en de ouders helpen haar
bekend te maken met het geloof? Antwoord: Ja, van harte.
Doopgebed.
De ouderling van dienst doet het doopwater in het doopvont.
Bediening van de heilige Doop.
De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars.
Filiae zingt “Toon mijn liefde” (Opwekking 705).
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”.
Mededelingen: De gaven worden ingezameld bij de uitgang .
Filiae zingt “You raise me up”.
Wegzending en zegen.
We luisteren naar: “Amen, amen, amen…” NLB 415: 3.

De gaven worden ingezameld bij de uitgang.
Op de tafel bij de uitgang staan twee dozen.
Uw gift in de eerste doos is bestemd voor de diaconie en het werk van de kerk.
Uw gift in de tweede doos is bestemd voor de Actie Vakantietas (zomerpret voor kwetsbare kinderen), uitgaande van
Kerk in Actie. Elke zomer worden op veel plaatsen in Nederland door kerken rugzakjes uitgedeeld.
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes plezier zien hebben, op vakantie zien gaan terwijl jouw ouders geen geld
hebben om iets leuks te doen. Wat duurt een zomervakantie dan lang!!!
Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare
gezinnen altijd welkom. Helpt u mee om deze kinderen een zonnestraaltje te bezorgen?
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