Orde
voor de vijfde zondag van Pasen
19 mei 2019

in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist/Pianist: Hans van Heemst
Soliste: Cyrine Buskop

Thema: God sluit een verbond

In deze dienst wordt de doop bediend aan Nila Anna Maria -Nila- (Lodder)
Welkom en mededelingen
Muzikaal meditatief moment
Zingen: Lied 105:1,3 (staande)
1.Loof God den 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 den Heer,
verblijd u, geeft zijn naam de eer.
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
Stilte
V. Onze hulp is de Naam van de Heer onze God
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. De vrede van de Heer zij met u!
G En zijn genade met u

Zingen: Lied 195 - Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Als in den beginne, nu en immer
En van eeuwigheid tot eeuwigheid
(we gaan zitten)
De dopeling wordt binnengebracht
Solozang: ‘Dooplied’ (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Presentatie
*Welke naam hebben jullie aan jullie kind gegeven waarmee het bekend mag zijn bij
God en de mensen?
*Verlangen jullie dat jullie kind wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest?

Zingen: Lied 886
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Doopgebed
Zingen (staande): Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven.
Amen
(allen gaan zitten)
Het doopwater wordt in de doopvont gegoten
Zingen: Lied 278 EL (kinderen komen naar voren)
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 binnen lopen.
2.Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Doop
Overhandiging doopkaart en doopkaars
Zingen: Lied 913:1,3,4
1.Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
3.Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
4.Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Aanvaarding
*zijn jullie bereid jullie kind te ontvangen als een kind van God en het ook
mogelijkheden te geven om te geloven in en te vertrouwen op God?
*En beloven jullie het daadwerkelijk voor te gaan op de weg van Christus onze Heer?
Allen gaan staan:

Wilt u gemeente, als er een beroep op u gedaan wordt, de ouders open en
uitnodigend terzijde staan als zij proberen hun dochter groot te brengen in de geest
van het Evangelie?
G. Ja , dat beloven wij! (we gaan weer zitten)
Solozang en allen zingen: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
Solozang
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’.
Solozang
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.
Solozang
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.
Solozang Refrein
‘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’.
Allen
4.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.

Allen: Refrein
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’.

Gebed
lantaarn wordt aangestoken en kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen: Lied 68 (Opwekking voor kinderen)
Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou
Diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou en mij
‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee
Hoog, hoog, hoog als de lucht
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus' liefde voor jou

Lezing OT: Genesis 15
1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang,
Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’
2 ‘HEER, mijn God, ‘antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal
kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit
Damascus.
3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren
mijn erfgenaam worden.’
4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen
erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’

5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel, ‘zei hij, ‘en tel de
sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw
nakomelingen.’
6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige
daad.
7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit
het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’
8 ‘HEER, mijn God, ‘antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in
bezit zal krijgen?’
9 ‘Haal een driejarige koe, ‘zei de HEER, ‘een driejarige geit, een driejarige ram, een
tortelduif en een jonge gewone duif.’
10 Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van
elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door.
11 Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg.
12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap.
Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis.
13 Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als
vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen
zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang.
14 Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze
wegtrekken, met grote rijkdommen.
15 Wat jou betreft: je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in
gezegende ouderdom begraven worden.
16 Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de
Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’
17 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar
plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de
dierhelften door ging.
18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land, ‘zei hij, ‘geef ik aan
jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat:
19 het gebied van de Kenieten, Kenizzieten en Kadmonieten,
20 de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten,
21 de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’

Lezing NT: Matteus 28:18-20
18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde.
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’
Zingen: Lied 117a
Gij volken looft uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.
Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.
Verkondiging
Zingen: Lied 654:1,6
1.Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
6.Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!
(kinderen komen terug uit de nevendienst )

Gebeden -stil gebedOnze Vader Zingen: 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.
Collecte (ondertussen solozang ‘Mag ik dan bij jou’, Claudia de Breij)
Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,

Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij mijn tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.
Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En het is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij mijn tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij mijn tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
ik hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

Zingen: Lied 657:1,4

1.Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4.Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen

