M O R G E ND I E NS T

LITURGIE
•

Orgelspel

•

Welkom

•

Zingen NLB 287 (staande)

–

D O O P Z O ND A G – 26 M E I 2019
V O O R G AN G ER D S . A. M AR K U S
E
6 Z O ND AG V A N P AS E N

2. Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.
5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

•

Stil gebed

•

Bemoediging en groet

•

Zingen Psalm 100

•

Gods richtlijnen voor ons leven

•

Zingen ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’ (Opw 268)
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

•

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.
Refrein
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
Refrein

Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar

want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein

•

Bidden

•

Lezing uit de Bijbel: Matteüs 19:13-15 en 20:1-16

•

Zingen Gezang 482: 1, 5, 6, 7, 8 (NLB 991)

•

Preek

•

Zingen Gezang 481: 1, 2 (NLB 838)

•

Onderwijs over de doop

•

Bidden

•

Zingen Gezang 334: 1, 4, 5 (NLB 347: 1, 2, 3) (de kinderen worden ondertussen binnen gebracht)

•

Doopgelofte en bediening van de Heilige Doop

•

Zingen door de kinderen

•

Belofte van de gemeente

•

Zingen Psalm 134: 3 en Zingende gezegend 237:5 (staande)
Uit Sion, aan de HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

•

Uw naam zij glorie toegebracht,
die naam draagt nu een nieuw geslacht –
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
lof zij U, Vader, Zoon en Geest!

Bidden en Onze Vader;
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”

•

Collecte

•

Zingen (staande) NLB 939
2 U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

•

Zegen (gezongen Amen)

•

Orgelspel

