Eén in de Geest

doopdienst
op zondag Trinitatis, 'Van de Drie-eenheid'
27 mei 2018 in de Oude Kerk van Borne
om 10.00 uur.
voorganger ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman
cornettist Klaske Droogendijk
lector Minke Vriend
koster Immy Hortensius
kindernevendienst Ilse de Vrieze
dopeling Thies, zoon van Koos van Wijk en Renske Vriesema

de klokken luiden
orgelspel
welkom en mededelingen
aansteken van de Paaskaars met een korte stilte
allen gaan staan
solo lied 703: Alles is uit Hem ontstaan, alles door Hem geschapen,
alles in Hem zijn doel. Hem de eer in eeuwigheid!
allen psalm 8: 1, 3, 4

3

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.
Gij doet hem heersen over zee en land
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

solo lied 703:

Alles is uit Hem ontstaan, alles door Hem geschapen,
alles in Hem zijn doel. Hem de eer in eeuwigheid!

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, met manna van levend Brood
A
GODS GEEST IS IN ONS MIDDEN
allen gaan zitten
gebed om ontferming, na zo roepen wij tot U:

gloria lied 705

2

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

3

Ere zij de Heer der engelen, ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken; aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja, loof de koning, heel zijn kerk!

4

Halleluja, lof, aanbidding brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U der heren Heer!

ROND HET WOORD
gebed tot de Geest
moment met de kinderen
lied met de kinderen

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst
Thoralezing Exodus 3: 1-6
lied 685

2

Als een moeder mij omhelzend, een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam, vormt me door je zorg en kracht.

3

Als een vader mij beschermend, breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders zodat ik de wereld zie.

4

Lieve vriend, door jouw nabijheid voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte, vrede, troost en rust geef jij.

5

Geest van God, zo vol van liefde, vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder, Geest van liefde, sterk en trouw.

Evangelielezing Johannes 3:1-16

lied 687

2

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

3

Wij teren op het woord, het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort, geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.

preek
instrumentale muziek: F. Mendelssohn, "O, for the wings of a dove"

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

inzameling van de gaven, waarbij we horen:
E. Morricone, "Gabriels Hobo" (filmscore: The Mission)
ROND DE DOOP
binnenkomst van de dopeling, waarbij we gaan staan
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.

allen gaan zitten

inleiding presentatie van de dopeling
het verlangen van de ouders naar de doop
vraag naar de doopnaam
allen gaan staan
geloofslied 355: 1,2,3,5,6

2

Vol van zorg om wat er kan gebeuren,
leggen wij dit leven in uw handen.
God, U bent een toevlucht in het water.

3

Diep verwonderd weten wij: U kent ons
en uw handen, die de wereld dragen,
dragen ook de kleinste in ons midden.

5

God, U bent er als ons leven eindigt
en de doop bevestigt uw belofte
dat het licht voor ons zal blijven schijnen.

6

In de doop hebt U ons rijk gezegend:
rond de doopvont staan wij in vertrouwen,
in geloof verbonden, vol van vreugde.

allen gaan weer zitten

doopgebed
dooplied 357: 1 en 2

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.

bediening van de doop en zegening
aanbieden doopkaars door pastoraal medewerker Janine Wibbelink
vraag naar de opvoeding
allen gaan staan
verwelkoming door de gemeente
v.: gemeente, draag Thies, die gedoopt is, in uw gebeden
en ga met dit kind de weg van het Koninkrijk
A.: WELKOM KIND VAN GOD, WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN
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.
VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotlied 416

2

Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

opdracht en zegen, beantwoord met

na de dienst horen we: G. Holst, "Jupiter"

Na deze dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren met de
doop van hun kind. Iedereen is van harte welkom om in de Potkaamp
koffie, thee of limonade te drinken.

