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Mededelingen
Psalm 65 vers 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 21 vers 1 LvdK
Tien Geboden
Psalm 40 vers 3 en 7 LvdK
Gebed
Schriftlezing: Galaten 5 vers 22 t/m
Galaten 6 vers 10
Evangelisch liedbundel 430: Een wijs
man bouwde..
Verkondiging: De Oogst van de Heilige
Geest
Psalm 1 vers 1 en 2 LvdK
Dankgebed en voorbeden
Collecte en zingen: Opwekking 142; Ik
bouw op U
Psalm 138 vers 1 OB
Zegen

Evangelisch liedbundel 430
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op.
En het huis op de rots stond vast.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed
kwam op.
En het huis stortte in met een plof.
Dus bouw je huis op Jezus de rots.
Dus bouw je huis op Jezus de rots.
Dus bouw je huis op Jezus de rots.
en de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed
stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed
stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed
stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.

Liturgie voor de doopdienst van Daan Boels
op zondag 26 juni 2016 in de middagdienst
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Mededelingen
Opwekking 32: Dit is de dag
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 116 vers 1 en 3 LvdK
Gebed
Gezang 334 vers 1 en 3 LvdK
Presentatie ouders
Onderwijs m.b.t. de doop
Doopgedachtenis
Vragen aan de ouders
Doopgebed
Gezang 179a: Apostolische
Geloofsbelijdenis; GKv
Bediening van de doop aan Daan Boels
Psalm 105 vers 5 OB
Vraag aan de gemeente
Dankgebed
Schriftlezing: Jeremia 1 vers 4 t/m 8
HSV
Opwekking voor kinderen 136: God
heeft jou gemaakt
Verkondiging: God heeft een plan met
je leven
Opwekking voor kinderen 233: God
heeft een plan met je leven
Gebed en voorbeden
Collecte en zingen Opwekking 643:
Wees gezegend (LEV)
Psalm 146 vers 1 OB
Zegen

Opwekking 32 – Dit is de dag
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)
2X
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
Gezang 179a – Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon,
onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren
uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage
wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter
rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de
levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke
kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Kinderopwekking 136 – God heeft jou
gemaakt
God heeft jou gemaakt van top tot teen.
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een,
Want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder,
Je bent nog zoveel mooier dan een
wereldwonder.
Hij heeft je gevormd in je moeders buik,
En na negen maanden kwam jij eruit,
Met alles er op en alles eraan.
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat
gedaan.
God heeft mij gemaakt van top tot teen.
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een,
Want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder,
Ik ben nog zoveel mooier dan een
wereldwonder.
Hij heeft mij gevormd ik m’n moeders buik,
En na negen maanden kwam ik eruit,
Met alles er op en alles er aan.
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat
gedaan.
God heeft mij gemaakt van top tot teen.
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een,
Want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder,
Ik ben nog zoveel mooier dan een
wereldwonder.
God heeft mij gemaakt van top tot teen!

Kinderopwekking 233 – God heeft een plan
met je leven
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
Het 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
2X
Dus stap uit je boot
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 de moeilijke tijd
God is trouw
Halleluja

8X

Dus stap uit je boot
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 de moeilijke tijd
God is trouw

Collecte – LEV – Wees gezegend
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.
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.
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.
Wees krachtig en moedig en wees niet
bevreesd.

