Orde voor Israelzondag 2 oktober
Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist: Peter Jordaan
Solozang: Doris Mourik
Thema: Je bent niet langer de ‘oude’
In deze dienst wordt de doop bediend aan
Mae (Verheij), Benjamin Vidor (Kiss) en Jop (van Nieuwenhuyzen)
Hold on to me (Lauren Daigle)
Vertaling:
Hou Me Vast
Als ik nog maar nauwelijks kan ademen
Als ik niet meer in mezelf geloof
Hou me vast
Als ik het licht mis dat de nacht gestolen heeft
Als ik alle deuren dicht sla die U heeft open gezet
Hou me vast, hou me vast
Hou me vast als het te donker is om U te zien
Als ik zeker weet dat ik aan m'n einde ben
Hou me vast als ik vergeet dat ik U nodig heb
Als ik los laat, hou me weer vast
Als ik het gevoel heb
Niet meer waard ben om verdedigd te worden
Als ik moe ben van 'het doen alsof'
Hou me vast
Als ik wanhopig begin te worden
En niet meer aan de verwachtingen kan voldoen
Hou me vast, hou me vast
Hou me vast als het te donker is om U te zien
(Ik zal vasthouden)
Als ik zeker weet dat ik aan m'n einde ben
Hou me vast als ik vergeet dat ik U nodig heb
(Ik zal vasthouden)
Als ik los laat, hou me weer vast
Ik kan hier eeuwig in Uw armen rusten
Want ik weet dat niemand meer van me houdt (dan U)
Hou me vast, hou me vast

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm139:7,8
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?

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: Lied OPW 736
In deze gemeente, Gods huisgezin
Word je nu welkom geheten
Een heel nieuw leven, een mooi begin
Je mag je geborgen weten
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Met liefde, gezondheid en kracht
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Hij is je Helper bij dag en nacht
Tussen de mensen hier, groot en klein
Mag jij je leven beginnen

Wij willen jouw broers en zussen zijn
En veel van je houden - kom binnen
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Met liefde, gezondheid en kracht
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Hij is je Helper bij dag en nacht
En komt er vreugde, verdriet of pijn
We willen er voor je zijn
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Met liefde, gezondheid en kracht
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Hij is je Helper bij dag en nacht
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Met liefde, gezondheid en kracht
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Hij is je Helper bij dag en nacht

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)
Gedicht van Ellen Zieleman gelezen door Manou
Door het water van de doop
wil de Heer een teken geven
Niet alleen slechts voor vandaag
maar voor je hele leven.
Door de doop hoor je bij Hem
Hij wil steeds jouw Vader zijn.
Hij geeft jou zijn grote liefde
ook al ben je nu nog klein.
Word je groter? Krijg je zorgen?
Leg je hand in die van Hem.
Hij wil jou de weg steeds wijzen.
Luister dus maar naar Zijn stem.
Die stem zegt: "Kom, vertrouw me maar,
waarheen je weg ook gaat".
Want door je doop mag jij steeds weten
dat God de Heer je nooit verlaat.

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 en Gebed om de opening van het Woord
Lantaarn worden aangestoken en kinderen gaan naar de nevendienst
Kinderlied klinkt
Lezing NT: Kolossenzen 2:9-15
Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van
die volheid vervuld.
11 In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis
van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen.
12 Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook
tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood
heeft opgewekt.
13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u
samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold.
14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig
verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen.
15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te
schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
9

10

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)
1.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.

4.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
Holy water (We the Kingdom)
(een lied dat de betekenis van de doop onder woorden brengt: genade en vergeving
God, I'm on my knees again
God, I'm begging please again
I need you
Oh, I need you
Walking down these desert roads
Water for my thirsty soul
I need you
Oh, I need you
Your forgiveness
Is like sweet, sweet honey on my lips
Like the sound of a symphony to my ears
Like Holy water on my skin
Dead man walking, slave to sin
I wanna know about being born again
I need you
Oh, God, I need you
So, take me to the riverside
Take me under, baptize
I need you

Oh, God I need you
Your forgiveness
Is like sweet, sweet honey on my lips
Like the sound of a symphony to my ears
Like holy water on my skin
(On my skin)
I don't wanna abuse your grace
God, I need it every day
It's the only thing that ever really makes me wanna change
I don't wanna abuse your grace
God, I need it every day
It's the only thing that ever really makes me wanna change
I don't wanna abuse your grace
God, I need it every day
It's the only thing that ever really makes me wanna change
I don't wanna abuse your grace
God, I need it every day
It's the only thing that ever really makes me wanna change
Your forgiveness
Is like sweet, sweet honey on my lips (yes, it is)
Like the sound of a symphony to my ears
It's like holy water
Your forgiveness
Is like sweet, sweet honey on my lips
Like the sound of a symphony on my ears
It's like holy water on my skin
It's like holy water on my skin
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: Never Alone (Lady Antebellum)
Een lied dat uitdraagt dat je nooit meer alleen bent op je levensweg
May the angels protect you, trouble neglect you
And heaven accept you when it's time to go home
May you always have plenty, the glass never empty
And know in your belly, you're never alone
May your tears come from laughing, you find friends worth having
As every year passes, they mean more than gold
May you win and stay humble, smile more than grumble
And know when you stumble, you're never alone
Never alone, never alone
I'll be in every beat of your heart when you face the unknown
Wherever you fly this isn't goodbye
My love will follow you, stay with you, baby, you're never alone
Well, I have to be honest as much as I wanted
I'm not gonna promise that cold winds won't blow
So when hard times have found you and your fears surround you
Wrap my love around you, you're never alone
Never alone, never alone
I'll be in every beat of your heart when you face the unknown
Wherever you fly this isn't goodbye
My love will follow you, stay with you, baby, you're never alone
May the angels protect you, trouble neglect you
And heaven accept you when it's time to go home
So when hard times have found you and your fears surround you
Wrap my love around you, you're never alone
Never alone, never alone
I'll be in every beat of your heart when you face the unknown
Wherever you fly, this isn't goodbye
My love will follow you, stay with you, baby, you're never alone
My love will follow you, stay with you, baby, you're never alone

