Orde van dienst voor de eredienst
van 4 november 2018
binnen de Protestantse gemeente Wolphaartsdijk
In deze dienst zal Jozua Braamse
het teken van de Heilige Doop ontvangen
Voorganger: ds. Corine van Eck
Organist: dhr. René Nijsse

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 280
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
Votum en groet
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
Uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht
uw voorbedachte raad.
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 8b
1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
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2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Moment in de gemeente
Lezing uit de Bijbel: Jozua 3:6-4:9
Zingen: Lied 337
1. Levend water, verfrissend, vrij;
het stroomt de berg af tot in de vallei.
't Is Gods rivier die je vreugde geeft.
Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Daar bij de rivier gaan je voeten dansen,
daar bij de rivier zingt je hart een lied,
daar bij de rivier gaan je ogen lachen;
kom drink het water, ontvang het om niet.
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2. Het bruist van leven in Gods rivier;
wie daarvan drinken, verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Daar bij de rivier gaan je voeten dansen,
daar bij de rivier zingt je hart een lied,
daar bij de rivier gaan je ogen lachen;
kom drink het water, ontvang het om niet.
Overdenking
Zingen: Lied 103c
1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
Jongeren en kinderen komen terug uit nevendienst en crèche
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Inleiding op het sacrament van de doop
Terwijl de dopeling wordt binnengedragen zingen wij
lied 354
1. Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
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.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Doopvragen

Doopgebed

Bediening van de Heilige doop aan Jozua Mattias Braamse
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Vraag aan de gemeente:
Gemeente van Jezus Christus:
Wij zijn met elkaar verbonden – door Gods trouw,
wij leven van zijn Geest en vormen één lichaam
waarvan Christus het hoofd is.
Wilt u dit kind opnemen in uw midden,
wilt u samen met hem en zijn ouders Gods Naam
belijden,
wilt u vreugde en vragen met hen delen,
en hen dragen met uw liefde en uw geloof?
Gemeente wat is daarop uw antwoord?

Zingen: Lied 354
4. Dit teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
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.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Dankgebed, voorbede, stil gebed en 'Onze Vader'
Collecte:

Bestemd voor noodhulp aan Sulawesi.
De opbrengst wordt door de diaconie verdubbeld.

Tijdens de collecte luisteren we naar het lied 'Ik wens jou'
van Trinity
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IK WENS JOU
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Oorspronkelijke titel: MAY YOU HAVE (tekst: Trinity. Muziek:
Trinity & Gordon Groothedde) Vertaling: Elly Zuiderveld
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Zingen: Evangelische Liedbundel 270
1. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar,
aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Zegen beantwoord met Amen, amen, amen.
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