Liturgie 08-10-2017,
doopdienst Thomas Kant en Leah Lamper
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Votum en groet
Zingen Hemelhoog 352 Jezus' liefde voor mij
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.
Refrein

Al wat ik ben, dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.
Refrein
Niets houdt mij tegen mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten;
met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
Refrein
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Zingen Hemelhoog 38 ik hef mijn ogen
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Gebed
Doopformulier
Vragen aan ouders en gebed
Zingen Today (As for me & my house)
Today I choose to follow you
Today I choose to give my 'yes' to you
Today I choose to hear your voice and live
Today I choose to follow you
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As for me and my house
We will serve you
As for me and my house
We will spend our lives on you
Today
Today I choose to follow you
Today I choose to give my 'yes' to you
Today I choose to hear your voice and live
Today I choose to follow you
As for me and my house
We will serve you
As for me and my house
We will spend our lives on you
We will spend our lives on you
Today
Wonderful counselor, everlasting father
Eternal king, lord of hosts
Willingly we follow
Today I choose to follow you
Today I choose to give my yes to you
Today I choose to hear your voice and live
Today I choose to follow you

Doop van Thomas Benjamin Kant en Leah Lamper
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Zingen Hemelhoog 417 Weet je dat je een parel bent
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.
Ik weet, dat de Vader me kent
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.
Vraag aan de gemeente
Zingen Psalm 105 vers 1,3 en 18
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
3.

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

18

Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.
Prijs God om al zijn majesteit.
Hij leidt ons tot in eeuwigheid.
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Lezen Johannes 15 vers 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 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.
Preek
Zingen Op Toonhoogte 258 Leer mij uw weg o Heer
Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
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Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder, die Hem verwacht:
Hij is nabij.
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 520 Christus mijn leven
1.

Christus, mijn leven, mijn Heer en mijn God
de Zoon van de ene, waarachtige God,
het beeld van de Vader, de bron van het licht,
wij zien in uw ogen zijn stralend gezicht.

2.

Christus, mijn leven, uw naam zij geloofd,
vuur, Geestkracht die opvlamt en danst op mijn hoofd,
de glans van de ene, onzichtbare zon –
hoe vaak al verduisterd, uw licht overwon.

3.

Christus, mijn leven, Gods lamp voor mijn voet,
de wolk die mij leidt en voor vallen behoedt,
mijn ster in het donker, uw flonkering lacht,
mijn gids tot de morgen, hoe donker de nacht.
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4.

Christus, mijn leven, mijn wegwijzend licht,
blijf totdat het duister voorgoed is gezwicht –
uit mist en uit nevels in glorie verrijst
de stralende Zon, waar uw vlam naar verwijst.

5.

Christus, mijn leven, geef licht tot de dag
waarop ik zal zien Hem die niemand ooit zag;
blijf, Zoon van de Ene, van alles de bron,
blijf, tot Hij straks opgaat, mijn gids en mijn zon.

Zegen
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