Orde van dienst voor zondag 2 mei 2021
in de Gudula kerk in Lochem
Hierin zal Thijmen Christian Pol gedoopt worden.
Zondag Cantate: Zingt!
Vg.:
Corien Veenhuizen
Organist: Els Dijkerman
Ouderling: Remco van Donk
Diaken:
Francien van Pijkeren
Lector:
Zegert Vis
____________________________________________________
Toenadering
Orgelspel
Stilte
Ouderl : Welkom, de kaarsen worden aangestoken terwijl wij zingen:
Zingen: LB 98: 1 (Zing een nieuw lied voor God de Here)
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Bemoediging en drempelgebed
Ouderl.:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Ouderl.:
God zorgt voor kinderen en grote mensen
Allen:
HIJ IS BARMHARTIG EN GENADIG
Ouderl.:
Hij blijft altijd bij ons
Allen:
WIJ ZINGEN EN BIDDEN VOOR GOD, AMEN
Zingen: LB 98: 3
3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Groet
Vg.: De Heer is met u
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN
Kyriegebed
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(hierna gaan wij zitten)

Gloria: LB 303 (Zonne en maan)

2. Jezus, Gods Zoon, / leefde en stierf
voor allen, voor ons. / Hij leeft vandaag
hier onder ons, / hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken. / Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U. / Jezus, wij zingen uw heilige naam.
3. Geest die ons troost, / levend nabij,
genezing en vuur. / Adem van God,
kracht onderweg / dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken / Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U. / Trooster, wij zingen uw heilige naam.
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Het woord
Gebed
We zingen, kijken en luisteren naar het kinderlied: “Van top tot
teen” van Marcel Zimmer
https://www.dailymotion.com/video/x3xsa0e
1e lezing: Deuteronomium 4: 32-40
32Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God
de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het
uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit
voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? 33Is er
ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van
een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? 34Is er ooit een
god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te
eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat
deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle
strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op
angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw
God, in Egypte hebt zien doen? 35U bent er getuige van geweest
opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen
ander naast hem. 36Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten
horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur
laten zien en vanuit het vuur zijn geboden
bekendgemaakt. 37De HEER heeft uw voorouders liefgehad en
hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn grote
macht uit Egypte bevrijd 38en ter wille van u volken verdreven die
groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden
en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. 39Wees u er
daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER
de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de
aarde; een ander is er niet. 40Houd u altijd aan zijn wetten en
geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw
kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat
de HEER, uw God, u geven zal.
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Zingen: LB 655: 1, 2, 3 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
2e lezing: Johannes 15: 1-8
151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij
weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij
meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen
jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die
niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5Ik
ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en
ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en
verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur
gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in
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jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie
veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Zingen: LB 289: 1, 2, 3 Heer, het licht van uw liefde schittert
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2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Uitleg en verkondiging
Zingen: LB 359: 1, 2 (Leven is gegeven)

2. Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.
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Gaven en gebeden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
Lied op verzoek…..
Collecte
1. Amnesty International

2. Kerk

Gedicht
Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest….
Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die jij nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest….
Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfel je:
was dat nou God of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteen blaast
en je lucht en licht geeft.
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Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest….
Uit:
Een rode draad
Greet Brokerhof-Van der Waa
De dopeling wordt binnen gebracht onder orgelspel.
Inleiding op de doop
Vg.: Vandaag gaan we Thijmen Christian dopen. ...
De dopeling wordt aan de gemeente bekend gemaakt:
ouders erbij
Vraag aan de ouders:
Vg.: Verlangen jullie dat je kind gedoopt zal worden in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Antw.
Vg.: En met welke naam zal hij gedoopt worden?
Antw.
Vg.: Weet dan dat zijn naam in Gods handpalm gegrift staat.
Doopgebed.

Belijdenis: ( aanwezigen staan)
Vg.: Wij worden getuige van de doop van Thijmen Christian en
gedenken onze eigen doop. Daarom belijden wij zingend
ons geloof:
We zingen LB 344 (Wij geloven één voor een en ook samen)
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2. Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.(allen gaan zitten, de ouders blijven staan) .
Het water gaat in de doopvont
De doop
Doopvragen:
Vg.:

Doopouders, zo is de naam van jullie kind verenigd met de
Naam van de drie-enige God.
Ouders beloven jullie: Dit kind dat aan jullie is
toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie hem op te voeden in de geest van het
evangelie van Jezus Christus en hem in liefde trouw te
blijven welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie deze doop ook in de toekomst betekenis te
geven door jullie kind te leren wat vertrouwen is, wat hoop
en wat liefde- en daarin zelf het goede voorbeeld te
geven?

….. wat is daarop jullie antwoord?
Vg.:

Moge de Heer onze God jullie daarin bevestigen en
sterken met de kracht van zijn Heilige Geest.

Verwelkoming (aanwezigen staan)
Vg.: Gemeente, draag dit kind dat gedoopt is in uw gebeden en
ga met hem de weg van het koninkrijk.
Allen: WELKOM KIND VAN GOD
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN
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Overhandiging van de doopkaars
Bijschrijven van de naam op de dooprol
Overhandiging cadeautje
Zending en Zegen
Slotlied: LB 913: 1, 3, 4 ( Wat de toekomst brengen moge)
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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 behandelen,
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.
Zegen
Allen: Amen (LB 431b)

Er is gelegenheid de ouders geluk te wensen via de whatsapp:
Veronique Denneboom: 0650936047
Fijn dat u/jij er bij was, een heel goede week toegewenst!
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