Orde voor dienst van dopen en opdragen

In deze dienst zal de doop bediend worden aan:
In deze dienst zal de doop bediend worden aan: Boaz Bol, Dirkje Cornelia van
Donkelaar, David Jochem Hardeman, Tess Klok en Lize Esmee Welink.
Merle Roos Jansen zal worden opgedragen.

Maranathakerk Lunteren – 15 oktober 2017
Voorganger: ds. Jaap Hansum
Organist: Marco Bouw

Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 885
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.(2x)
Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Psalm 79:5
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waat'ren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht
uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor
van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.
Bediening van de doop
Onderwijzing en gebed
Doopbeloften
Zingen: HH: 506 Laat de kinderen tot Mij komen
(kinderen worden binnengedragen)
Laat de kinderen tot mij komen,
alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot mij komen,
niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kinderen open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.
Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Moment met de kinderen van de bovenbouw
Bediening van de doop
Moment van opdragen
Onderwijzing
Belofte
Zegening
Ontsteken van de kaarsen
Vraag aan de gemeente (allen staan)
Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit
geloof? En wilt u hen helpen Jezus te volgen?
Antwoord: ja, dat willen wij
Zegenlied: HH61 ‘De Here zegent jou’
De here zegent jou, en hij beschermt jou.
hij schijnt zijn licht over jouw leven.
hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
hij zal zijn leven voor je geven.
Kinderen worden de kerk uitgedragen
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de KND
Schriftlezing: Exodus 13:21-22 (NBV)
21De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in
een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag
en nacht verder trekken. 22Overdag ging de wolkkolom het volk
voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.
Schriftlezing: Numeri 9: 15-23 (Bijbel in Gewone taal)
15Toen de heilige tent met de heilige kist erin opgebouwd was, kwam er
een wolk boven de tent hangen. ’s Avonds zag de wolk eruit als een vuur,
en dat bleef zo tot de volgende ochtend. 16Zo was het de hele tijd: de
wolk hing iedere dag boven de heilige tent, en ’s nachts leek de wolk op
een vuur. 17Telkens als de wolk boven de tent omhoogging, reisden de

Israëlieten verder. En ze rustten steeds uit op de plaats waar de wolk
bleef hangen. 18Op die manier reisden ze verder als de Heer het wilde.
En ze rustten ook weer als de Heer het wilde. Als de wolk boven de heilige
tent bleef hangen, bleven ze met het kamp op dezelfde plaats. 19-22Soms
bleef de wolk langere tijd boven de heilige tent hangen: een paar dagen, of
een maand, of nog langer. Dan reisden de Israëlieten niet verder, en bleven
ze al die tijd op de plaats waar ze waren. Pas als de wolk omhoogging,
reisden ze verder. Want ze deden wat de Heer wilde. Soms bleef de wolk
maar een korte tijd hangen, soms maar één nacht. Dan bleven de
Israëlieten ook maar één nacht op dezelfde plaats. Want zodra de wolk
omhoogging, overdag of ’s nachts, reisden ze verder. 23Zo stopten de
Israëlieten dus als de Heer het wilde. Dan bouwden ze hun kamp op. En ze
reisden weer verder als de Heer dat wilde. Ze hielden zich aan alles wat de
Heer tegen Mozes gezegd had.
Zingen: NLB 655:1 en 2
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de heer een nieuw gezang!
Schriftlezing: Handelingen 16:6-10
6Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige
Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. 7Toen ze bij
de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat
stond de Geest van Jezus hun niet toe. 8Daarom trokken ze door Mysië tot
ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. 9Daar kreeg Paulus ’s nachts
een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar
Macedonië en kom ons te hulp!’ 10Toen Paulus dit visioen had gezien,
wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten
dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te
verkondigen.

Zingen: psalm 139: 14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
Verkondiging
Graag bijgevoegde slide vertonen
Muzikale meditatie
Antwoordlied: HH420: 2,3 en 4
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Kinderen komen terug uit KND
Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=eNH-wCYtVkI
(beeld en geluid)
Slotlied: Psalm 32:3
Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al mijn beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied'ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.
Zending en zegen

