Orde voor Israelzondag 3 oktober
Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist/pianist: Anneke Abrahamse
Solozang: Miranda Osseweijer
Pianist: Leo Pronk
In deze dienst wordt de doop bediend aan
Frans Willem (Knoop), Elias Joram (van Klinken) en Rafael Julius (Gebuijs)
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm/Lied 139:7,8
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
Stilte, bemoediging, groet
Zingen: Lied 195/Klein Gloria
Dopelingen worden binnen gebracht
Soliste zingt: Meer dan een wonder (Kinga Ban)
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.
Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent...

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je eerste woord zal alles zijn:
Papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij.
Hier zul je veilig zijn.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent... meer dan een wonder!
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?
Soliste zingt: HH 502
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.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

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.
Doopgebed
Zingen: Apostolische geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de 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 in het dodenrijk;
Op de derde dag weer opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel,
zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
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 van de heiligen,
vergeving van de zonden;
wederopstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen
(allen gaan zitten)
Het doopwater wordt in de doopvont gegoten
Soliste zingt: Kom aan boord
Voor de zieken - voor de armen
Voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
Maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
En geen plek heeft waar hij hoort
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen

Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand
Voor het meisje dat blijft denken
Alles gaat bij steeds mis
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is
Voor het kindje dat nog nooit,
Van trouw of liefde heeft gehoord
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand
Doop
Zingen: Lied GOTZ 79:1,4
Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee
Je hebt al een naam
maar je krijgt er een bij op dit feest
Want jij bent gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Nu mag je gaan leven met mensen
Verbonden in liefde en trouw
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam legden naast die van jou
Je hebt al een naam
maar je krijgt er een bij op dit feest

Want jij bent gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Overhandiging doopkaart en doopkaars
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 zoon of dochter groot te brengen in
de geest van het evangelie?
G. Ja , dat beloven wij! (we gaan weer zitten)
Zingen: Lied LLVO2 15:1,2 (melodie Finlandia)
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Dankgebed
Lantaarn worden aangestoken en kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen: we gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal
Lezing OT: Exodus 31:18
18 Nadat de HEER dit alles op de Sinai tegen Mozes had gezegd, gaf hij hem de
twee platen van het verbond, de stenen platen, door Gods vinger beschreven.
Lezing OT: Jeremia 17:13
13 HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u
weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER, de bron
van levend water, verlaten.
Lezing NT: Johannes 8:1-11
1 Jezus ging naar de Olijfberg,
2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem
toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.
3 Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op
overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en
4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze
overspel pleegde.
5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’
6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden
aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde
is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze
lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.
10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u
veroordeeld?’
11 ‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en
zondig vanaf nu niet meer.’
Zingen: Lied 287:1,3,5
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.
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.
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Verkondiging
Zingen: Lied 802:1,4 (melodie HaTikva, Israëlisch volkslied)
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Kinderen komen terug en collectedoelen worden getoond
Gebeden – Stil gebed- Onze Vader
Zingen: Lied 416:1,2,4
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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
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
Zegen
Soliste zingt: Ik wens jou (Trinity)
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
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k 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
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
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

