ZONDAG 3 oktober 2021
In deze dienst ontvangt Emma Erasmus de Heilige Doop

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: mw. Jeannette Zuidema
Lector:
mw. Henny van Minnen

OP DE DREMPEL
welkom en mededelingen, de lichtjes van de kindernevendienst en
jeugdkerk worden aangestoken.
we gaan staan en worden stil
Bemoediging
ovd.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ovd.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed
aanvangslied: NLB 105: 1 en 2

AANROEPING
Groet
vg.
gem.

De HEER zij met u
VREDE ZIJ MET U

gebed om ontferming met aansluitend lied: NLB 301k
glorialied: NLB 305: 1, 2 en 3

RONDOM HET WOORD
gesprek voor de kinderen, we zingen: Uw woord is een lamp…..
gebed bij de opening van de Bijbel
Schriftlezing: Johannes 8: 1-11 en Marcus 10: 13-16
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lied: NLB 791: 1, 2, 3 en 4
verkondiging
meditatieve muziek

VIERING VAN DE DOOP
dopeling en kinderen worden binnengebracht
lied: NLB 356
Presentatie
Bernard en Magdel Erasmus-van Rooijen hebben de wens
uitgesproken hun kind ten doop te houden.
(tot de ouders)
Welke naam hebben jullie aan jullie kind gegeven, waarmee het zich
gekend mag weten bij God en de mensen?
-de naam wordt geroepen.
Doopgedachtenis (allen gaan staan)
Vg.: Wij zijn hier samengekomen rond de doopvont om getuige te
worden van de doop van Emma. Voor hen die hun eigen doop willen
gedenken spreken wij het geloof uit:
In God de Vader, die ons allen geschapen heeft.
In Jezus Christus, die zich gaf om ons te bevrijden.
In de Heilige Geest, die ons leven van dag tot dag
vernieuwt .
Zingen: apostolische geloofsbelijdenis
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Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en
der aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd
Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle;
Ten derden 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 den Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap
der heiligen;
Vergeving der zonden;
Wederopstanding des vleses;
En een eeuwig leven.
Doopgebed
Doopbediening
God,
Wij bidden U, wek Emma tot het volle leven,
U hebt haar oren gegeven om te horen en ogen om te zien.
Moge zij leren luisteren naar de mensen en naar U,
en oog hebben voor al wat mooi is op deze wereld.
U hebt haar handen en voeten gegeven...
Open dan deze handen om te geven en te ontvangen.
Laat Emma Uw wegen bewandelen.
Open ook de mond van Emma dat zij mag leren lachen en zingen en
de taal spreken van de mensen.
Moge zij een leven lang Uw naam zegenen.
Amen.
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Aanbieding doopkaars
Deze doopkaars is ontstoken aan de Paaskaars, het teken dat Jezus
het licht is in de wereld
Emma we ontsteken voor jou een doopkaars
en we wensen je toe dat je het licht van deze dag bewaart, dat je
warmte en vuur mag kennen in je leven
en dat je liefde weet te delen met mensen om je heen.
Aanvaarding
Vg: Zo is de naam van dit kind verenigd met de Naam van de Heer
onze God.
Geloften
Zijn jullie bereid Emma te ontvangen als een kind van God en je door
haar tegenwoordigheid in je huis te laten sterken in geloof?
En beloven jullie haar voor te gaan op de weg die ons
gebaand is door Christus, onze Heer?
Verwelkoming
Vg.
Gemeente, draag Emma, die gedoopt is in uw gebeden en ga
met haar de weg van het koninkrijk.
G
WELKOM KIND VAN GOD
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN
lied: Jesus roep die kindertjies

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling van de gaven,
dankgebed en voorbeden
stil gebed
Onze Vader
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slotlied: NLB 362: 1 en 2
wegzending en zegen
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