
doopdienst

op 21 januari 2018
 in de Oude Kerk van Borne om 10.00 uur.

dopeling
Femke, dochter van Marije Kooistra en Mathieu Odijk

voorgangers: ds. Jan Kooistra en ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman

kindernevendienst Wanda Deinum
koster Marianne Schipper



VOORBEREIDING

de klokken luiden
orgelspel 
welkom en mededelingen
aansteken van de Paaskaars met een korte stilte

allen gaan staan
intochtslied 287: 1,2,3

1 Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 

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!  

3 Rond het water van de doop komt de Rode Zee ter sprake; 
droogvoets, tussen nood en dood volgen wij een brandend baken: 
in het nachtelijke uur vlamt een vuur.  

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



gebed om ontferming met Kyrie IV

gloria lied 305

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 



3 Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest

moment met de kinderen, 
lied 'Over licht'

hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

eerste lezing I Samuël 3: 1-10
 

lied Samuël hoort 's nachts een stem

1 Samuël hoort s’nachts een stem, hoort een stem, die roept om hem.
Eli heeft hem zeker nodig, maar zijn komst is overbodig.
Eli, die al bijna sliep, Eli was het niet die riep.

2 Samuël hoort s’nachts een stem, hoort een stem die roept om hem
Eli, die hem weer hoort komen, Eli weet dit zijn geen dromen.
‘t Is de God van Israel en Hij roept om Samuel!



3 Samuël hoort 's nachts een stem, hoort een stem die roept om hem.
Samuel loopt door de tempel, Samuel knielt op de drempel.
En daar wacht hij op Gods woord: 
Spreek Heer want uw diensknecht hoort!

Evangelielezing Marcus 1: 9-20

lied 456: 1,2,3,4

2 Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
 geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.

Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

3 Doper, wat liep je in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je daar in die woestenij?
Doper, wat riep je daar in die woestenij?



4 'Dat wij omkeren, verlaten ons domein,
   beleven 't woord des Heren en niet weerbarstig zijn.
  Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn'.

preek 

lied  531: 1 en 3 

3 Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven alles, - het eeuwig leven.



Afkondiging van overlijden is, waarbij we allen gaan 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 dopeling, waarbij we allen gaan staan en zingen:
lied 357

2 Bij de bronnen staan wij stil, Jezus geeft voor nu en later
  jou het kostbaar levend water,
  jij mag in zijn woord voortaan steeds weer kopje onder gaan.

3 Hoor ons zingen in uw huis, lieve God, het kan niet zonder
  want het leven is een wonder,
 zingend voelen wij ons thuis, zijn we bij U kind aan huis.

inleiding en presentatie van de dopeling

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 dit kind, dat gedoopt is, in uw gebeden

en ga met haar de weg van het Koninkrijk
A.: WELKOM KIND VAN GOD

WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN

gedicht

lied

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 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar
(melodie: Land of hope and glory)

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 



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. 


