
doopdienst

op 17 december 2017, de derde Advent
 in de Oude Kerk van Borne om 10.00 uur.

dopelingen
Jasmijn van Os, Luuk Matel, Melle te Hennepe, Lex Temmink

voorganger ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman

kindernevendienst José Wevers
koster Marianne Schipper



VOORBEREIDING
de klokken luiden
orgelspel 

welkom en mededelingen

aansteken van de Paaskaars met een korte stilte
allen gaan staan

solo  lied 432c 'Verblijd u, nu en altijd. De Heer is nabij!'

allen psalm 85: 1 en 3



3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

solo lied 432 'Verblijd u, nu en altijd. De Heer is nabij!'

stil moment, woorden van vertrouwen en groet
v Onze hulp is de NAAM van de EEUWIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Die trouw blijft voor altijd
A EN NOOIT LOSLAAT WAT HIJ BEGON
v Hij zal bij ons zijn, als Bron van levend Water
A GODS GEEST IS IN ONS MIDDEN

allen gaan zitten

aansteken van de Adventskaarsen, waarbij wordt voorgelezen:

Ik steek het derde kaarsje aan
een lichtje in het dorre land
waar rivieren juichend stromen
en rozen boeien in het zand



gezongen gebed om ontferming lied 463: 1,4,6,7,8

4 Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

6 Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7 Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8 Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!



ROND HET WOORD

gebed tot de Geest

moment met de kinderen over het Adventsproject 'Uitkijken naar het 
Licht' 

projectlied Een wereld vol van donker
tekst: Geertje de Vries, melodie: Nu daagt het in het oosten

Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht. 
Vanuit de hemel vonkt er 
een ster, een goed bericht.

Drie lichten als een teken: 
wij komen op het spoor. 
God zal ons niet ontbreken 
zijn trouw duurt altijd voort. 

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Profetenlezing Jesaja 35: 1-10



lied 608: 1

Evangelielezing Matteüs 11: 2-10



lied 608: 2

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

preek 

orgelspel

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we allen staan, 
Na de stilte wordt het gedachtenisblaadje bevestigd aan de 
gedachtenisroos en zingen we samen:



inzameling van de gaven

ROND DE DOOP

binnenkomst van de dopelingen, waarbij we allen gaan staan en zingen:

welkomstlied Laat de kinderen tot mij komen

1 Laat de kind'ren tot Mij komen, alle alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn Rijk, staan voor kind'ren open,
laat ze allen, groot en klein, bij mij binnenlopen.

2 Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen, houd ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn Rijk gaan ook voor hen open,
als de aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen. 

inleiding en presentatie van de dopelingen

het verlangen van de ouders naar de doop

vraag naar de namen

geloofslied  358 (staande)



2 Water, water van de vloed
die de ark wel dragen moet,
hoog staat daar de regenboog:
God maakt heel de aarde droog! 

3 Water, water van de Nijl,
draag het scheepje van het heil –
biezen mandje in het riet:
God vergeet de zijnen niet! 

4 Water, water der Jordaan,
alle schuld is weggedaan,
onze zonden draagt de Heer,
zie: de duif daalt op Hem neer! 

5 Water, water van de doop,
uit uw bron ontspringt de hoop:
God bevrijdt en Hij geneest –
lof zij Vader, Zoon en Geest! 

doopgebed

bediening van de doop en zegening 

aanbieden van de doopkaars, door de ouderling van dienst

vraag naar de opvoeding

allen gaan staan
verwelkoming door de gemeente 

v.: gemeente, draag deze kinderen, die gedoopt zijn, in uw gebeden
en ga met haar de weg van het Koninkrijk

A.: WELKOM KINDEREN VAN GOD
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN



lied 359 (melodie Ozewiezewoze)

2 Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

allen gaan zitten

aandenken van de kindernevendienst



DE GEBEDEN
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

ZENDING EN ZEGEN
allen gaan staan

slotlied 466: 2 en 5



5 Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

opdracht en zegen, beantwoord met

Na deze dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren. 
Iedereen is van harte welkom om in de Potkamp koffie, thee of 
limonade te drinken en elkaar te ontmoeten. 


