ORDE VAN DIENST
1e zondag na Epifanie
12 januari 2020
Thema: De regenboog: hoop voor mens en dier
Bediening heilige Doop
Welkom en mededelingen
Intochtslied
Psalm 105: 1 en 3
1. Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Stil gebed
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Klein Gloria
Openingsgebed
HEILIGE DOOP
Onderwijzing
Presentatie
Doopgebed
Geloofsbelijdenis Lied 340b (staande)
Doopouders en kinderen komen naar voren
Doop en handoplegging
Geloften ouders
Gemeente gaat staan
Gemeente, draag hem
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
Zingen
Ik wens jou
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
Refrein
een muur voor de wind en een vuur voor de kou
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou (2x)
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft Refrein
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang Refrein
Gemeente gaat zitten
Aansteken Doopkaars
Kinderen gaan naar Lange Kinderkerk
Lezen
Genesis 9: 8-17
door Annelie Weedage
Zingen
Psalm 36: 2
2. Uw heil is als de hemel hoog, uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken. Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast, tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug’len spreiden. Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.
Uitleg en verkondiging
Zingen
Ik zal er zijn - Sela
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
4. ’Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
5. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Gebeden
Onze Vader
Lied 1006
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
Collecten

Kinderen komen terug uit de Oppas

Zingen
Lied 985
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!
Wegzending en zegen
Zingen ‘Amen’

