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      Dominee: Ds. G.J. Otter
Organist: Nienke van der Heide-Visser
Mededeling: Doopdienst

Lied voor de dienst: NLB 150a:1,2 en 4

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn
Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles
schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende
stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Welkomstwoord, Stil gebed, Votum en
groet

We zingen: ELB 188 2X

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet:
Hij is mij steeds nabij.

Doopformulier

Bij binnenbrengen van Jorrit zingen we: 
Verbonden met vader en moeder

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen
je naam is bij ons al vertrouwd,

en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
Refrein

We zingen: Opwekking for Kids 185

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 vrede aan je geven (2x)

Kinderen gaan naar de Blits 

Gebed

We lezen: Hand. 8: 26 - 40

We zingen: NLB 87: 1, 2 en 3

1.Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
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2.Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3.God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen
dragen.

Preek .

We zingen: NLB 139b:1 en 2

1.Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

2.Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Dankgebed en voorbede

We zingen: ELB 195

1.Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaan met vreugde voort
en de bergen en heuv'len juichen rondom
hen.
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.

En de bomen in het veld zullen klappen voor
Hem,

en de bomen in het veld zullen klappen voor
Hem,

En de bomen in het veld zullen klappen voor
Hem,
en de bomen in het veld zullen klappen voor
Hem,

en zij gaan vrolijk voort.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
Zending Kerk en Israël
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