Liturgie morgendienst; doopdienst Rachel Brugge
Zondag 28 december 2014
Welkom en afkondigingen
Heer U doorgrondt en kent mij (Opw 518) (staande)
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.
elke dag.

)
)
) 2x
)
)

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.
elke dag.
Stil gebed (staande)

)
)
) 2x
)
)

Votum en groet (staande)
Gezang 334 vers 1, 3 en 4 (LvdK)
1. Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.
3. Niemand, die ons helpen kan,
niemand kan ons kind beschermen.
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,
draag het in uw groot erbarmen.
Dat het vroeg U in dit leven
ja voorgoed zijn hart mag geven.
4. Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.
Samenvatting van de wet
Gebed
Lezing van het formulier voor de doop
Gebed voor de doop
Lied 236 vers 1 en 4 (Zingende Gezegend)
1. Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuw geboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.
4. Welkom, Rachel, in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt

Vragen aan de ouders
Doop
Psalm 105 vers 5 (OB) (staande)
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
Dankgebed na de doop
God heeft een plan met je leven (Kinderopw. 233)
God heeft een plan met je leven,
)
je bent hier met een doel.
)
Geloof het diep van binnen,
)
't is meer dan een gevoel.
)
)
Hij doet meer dan je kan bidden,
)
Hij is groter dan je denkt.
)
Ik weet dat Hij je helpt,
)
ik weet dat Hij je kent.
)
)
Dus stap uit je boot,
) 2x
durf op water te lopen.
)
Vraag God om hulp
)
en de hemel gaat open.
)
)
Wees maar niet bang,
)
Hij is altijd bij jou.
)
In de storm, in de strijd,
)
in een moeilijke tijd: God is trouw.
)
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Dankgebed na de doop
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Jezus is de Goede Herder (Elly & Rikkert Zuiderveld)
Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent
Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de Goede Herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal
Schriftlezing: Jesaja 40 vers 1 t/m 11 HSV
De verlossing van het volk Israël voorzegd
1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
2 spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar
toe dat haar strijd vervuld is, dat haar
ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van
de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al
haar zonden.
3 Een stem van iemand die roept in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de
wildernis een gebaande weg voor onze God.
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen
en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal

recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte
worden.
5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard
worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de
mond van de HEERE heeft gesproken.
6 Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik
roepen? Alle vlees is gras en al zijn
goedertierenheid als een bloem op het veld.
7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest
van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is
gras.
8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het
Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
9 Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van
een goede boodschap; verhef uw stem met kracht,
Jeruzalem, verkondigster van een goede
boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd.
Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!
10 Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen,
en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij
Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.
11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal
de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in
Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes
leiden.
Schriftlezing: Johannes 10 vers 14 HSV
14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en
word door de Mijnen gekend.
Schriftlezing: Johannes 10 vers 27 t/m 30 HSV
27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij
volgen Mij.
28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist
niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze
uit Mijn hand rukken.
29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is
meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand
van Mijn Vader rukken.
30 Ik en de Vader zijn één.

Verkondiging
Thema:
De goede Herder is gekomen
Tekst:
11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal
de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in
Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes
leiden.
Psalm 100 vers 2 en 4 (NB)
2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Dankgebed
Collecte
Tijdens collecte: Luisterlied ‘Wees gezegend’ (LEV)
De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
die je gaat in Zijn naam,
zal Hij leiden in liefde,
waar jij ook zult gaan.
Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
vertrouw op Zijn stem.
In zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
die je troost en je moed geeft,
vernieuwt en geneest.
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Wees gezegend,
in de naam van de Vader;
gezegend,
in de naam van de Zoon.
Wees gezegend
met de Heilige Geest.
Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.

)
)
)
) 2x
)
)
)
)

Wees krachtig en moedig en wees niet bevreesd!
Hoe groot is Uw trouw o Heer (Opw. 708)
Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.
Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn Woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand.

En wat U beloofd hebt,
dat zal U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt.
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'
Zegen

Refrein
De Hemel juicht, uw kerk getuigt:
'Groot is uw trouw, o Heer!'
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
'Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!'

Gezang 456 vers 3
Liedboek voor de Kerken
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
uw koninkrijk kent geen eind.
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