
Orde voor de morgendienst, 18 juli 2021

In deze dienst wordt gedoopt:

Vajen Korevaar, geboren 30 augustus 2020
dochter van Aldwin en Doris Korevaar-Lodder 

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: lied 287: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

v.: Genade, goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u allen
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: Amen

Over de dienst

Gebed 

Loflied: lied 303 

Lied met verhaal voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=C2rh9VDcDEg

Uit de Bijbel: Exodus 2: 1-10

Zingen: lied 352: 1, 2, 3 en 6

Uitleg en verkondiging: ‘Uit het water gehaald’ 

Zingen: Kom tot de Vader (Opwekking 599) https://www.youtube.com/watch?v=9Ic4xmn4YaY
(tijdens luisteren van het lied wordt de dopeling binnengebracht)

Inleiding bij de doop

Water in de doopvont

Doopvraag en naamgeving 
Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest?
….. ja, dat verlangen wij.
Met welke naam wordt jullie kind gedoopt? ….

Gezongen belijdenis: lied 344

Wens van de doopouders

Doris, Rosedin en Annemarie zingen: ‘Jij bent in mijn hart …’

Nou niet meer huilen, kindje wees maar stil.
Je krijgt van mij wat je wil:
twee warme armen en melk en honing,
het komt wel goed, wees maar stil.

https://www.youtube.com/watch?v=C2rh9VDcDEg
https://www.youtube.com/watch?v=9Ic4xmn4YaY


Ik ben een ander dan ik gisteren was,
maar liefde luistert niet naar soort of ras;
Jouw hart en mijn hart nog steeds hetzelfde,
jouw hand past altijd in mijn hand.

Want jij woont in mijn hart,
heel diep hier in mijn hart.
Waar liefde is, warmte en veiligheid.
Jij woont in mijn hart (jij woont hier in mijn hart)
en nooit wil ik jou kwijt (o, heel diep in mijn)
Jij woont hier in mijn hart, altijd. Altijd.

Mmmmm…

Want jij woont in mijn hart
Heel diep hier in mijn hart
Waar liefde is, warmte en veiligheid
Jij woont in mijn hart
En nooit wil ik jou kwijt
Jij woont hier in mijn hart, altijd. Altijd.

En zo draag ik je bij me
Altijd en altijd

Kijk maar over je schouder.
Kijk maar over je schouder.
Denk aan mij,
Kijk maar over je schouder
Ik zal er zijn. Altijd

Gebed bij de doop

Bediening van de doop en zegen

Gelofte bij de doop
Beloven jullie Vajen die aan jullie is toevertrouwd met liefde en zorg te omringen? 
Beloven jullie Vajen trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, en haar te 
eerbiedigen, waar zij ook zal gaan, steeds indachtig dat jullie kind uit God geboren is?
Beloven jullie Vajen op te voeden in de Geest van Jezus Christus en haar in deze Geest 
zelf voor te gaan?
…. ja, dat beloven wij 

Aansteken van de doopkaars 

Verwelkoming (staande)

v.: Gemeente, draag Vajen
die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

a.: Welkom, kind van God
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Ophangen van de doopdruppel

Ondertussen wordt gezongen: You cannot lose my love – Sarah Groves

You will lose your baby teeth.
At times, you'll lose your faith in me.
You will lose a lot of things,
But you cannot lose my love.



You may lose your appetite,
Your guiding sense of wrong and right.
You may lose your will to fight,
But you cannot lose my love.

You will lose your confidence.
In times of trial, your common sense.
You may lose your innocence,
But you cannot lose my love.

Many things can be misplaced;
Your very memories be erased.
No matter what the time or space,
You cannot lose my love.
You cannot lose,
You cannot lose,
You cannot lose my love.

Vertaling:

Je raakt je melktandjes kwijt.
Soms verlies je ook je geloof in mij.
Je zult van alles kwijtraken,
maar nooit raak je mijn liefde kwijt.

Je kunt je eetlust kwijtraken
of je gevoel voor 'goed en kwaad'.
Je kunt je vechtlust kwijtraken,
maar nooit raak je mijn liefde kwijt..

Je raakt soms je vertrouwen kwijt,
of in lastige tijden je gezond verstand.
Je zult iets van je onschuld verliezen,
maar nooit raak je mijn liefde kwijt.

Veel dingen kunnen misplaatst zijn.
Je diepste herinneringen kunnen uitgewist worden.
Maar wat er ook gebeurt:
nooit raak je mijn liefde kwijt. 

We gedenken Geert de Jong

Zingen: lied 905: 1 en 4
(tijdens het zingen wordt het kruisje met de naam van Geert opgehangen op het 
levensloopbord)

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecteaankondiging

Zingen: lied 422 

Zegen met gezongen Amen 

U kunt uw gaven in de collectezuil bij de uitgang doen.


