Liturgie
Doopdienst

Zondag 30 augustus 2020
10.00 uur

Hartelijk welkom in deze kerkdienst! Omdat deze dienst wordt uitgezonden via
YouTube, vragen we je aandacht voor een aantal zaken. Mogelijkerwijs kom je in
beeld. Wil je dat niet? Neem dan plaats nabij het grote orgel achterin de kerk. Ook
zal de dienst iets anders verlopen dan je gewend bent. Na een korte instructie
start de opname en word je verzocht om stil te zijn. Na afloop van de dienst
vragen we je nog even stil te blijven zitten, totdat de opname is afgelopen. We
wensen je een gezegende dienst toe!
•
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Instructie (9:55 uur)
Inleidend orgelspel (10:00 uur)
Welkom en mededelingen
We worden stil voor God (staande)
Votum en groet (staande)
Spreken - Psalm 105

1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.
2. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,
spreek aandachtig van al Zijn wonderen.
3. Beroem u in Zijn heilige Naam,
laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.
4. Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.
5. Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,
aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,
6. nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar,
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.
7. Hij is de HEERE, onze God,
Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
8. Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
9. aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft,
en Zijn eed aan Izak.
•

Luisteren - Psalm 105 vers 18

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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Gods gebod
Luisteren - 'The Lord is my Shepherd'
Gebed
Moment met de kinderen
Luisteren – Psalm 150 vers 1

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ’t heelal.
Om zijn wonderbare macht,
om zijn heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
•
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Schriftlezing Daniël 3

Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, zestig
el hoog en zes el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van
Dura. 2Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden,
schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies; ze
moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had
opgericht. 3De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders,
rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het
beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor
het door Nebukadnessar opgerichte beeld. 4Een heraut riep met luide stem: ‘Volken
en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. 5 Zodra u de muziek hoort
van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw
knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning
Nebukadnessar heeft opgericht. 6 Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een
brandende oven worden gegooid.’ 7En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij
ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer en andere
instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning
Nebukadnessar had opgericht. 8Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en
traden naar voren om de Judeeërs te beschuldigen. 9Ze zeiden tegen koning
Nebukadnessar: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 10U hebt bevolen dat iedereen die de
muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort,
op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, 11en dat ieder
die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. 12Er zijn enkele Judese
mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach,
Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze
vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

13

Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij
hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, 14voer
Nebukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn
goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb
opgericht? 15Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van
hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je
knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ...
Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende
oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen
redden?’ 16Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij
vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, 17 want als de
God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal
hij ons redden. 18Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw
goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt
opgericht.’ 18Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden
niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt
opgericht.’ 19Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken
gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven
zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. 20En hij beval enkele van
de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen
en in de brandende oven te gooien. 21De mannen werden gekneveld en met
kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven
gegooid. 22Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven
uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en
Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. 23De drie,
Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.
24
Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op
en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het
vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ 25Hij vervolgde: ‘Maar ik zie
vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een
godenzoon!’ 26Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep:
‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten,
kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar
buiten. 27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning
drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had
gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen
waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. 28Nebukadnessar
nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego,
die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered.

Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd
en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God
willen neerknielen of buigen. 29Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van
welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbieding uitlaat over de God van
Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin
wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze.’ 30Vervolgens gaf de
koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.
31
Koning Nebukadnessar aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en
waar ter wereld zij ook wonen: moge uw voorspoed groot zijn! 32Het heeft mij
behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die
hij heeft gedaan, bekend te maken. 33Hoe groots zijn zijn tekenen, hoe machtig
zijn wonderen! Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij
duurt van generatie tot generatie voort!

•
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Verkondiging
Luisteren – Gez. 90 vers 1, 9 en 11

1 Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ach Here, hoor mij!
en wat mij kwelt wordt klein.
al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.
11 Mijn hart wil blij opspringen,
het kan niet treurig zijn,
ik lach en loop te zingen
in louter zonneschijn.
De zon die staat te
stralen,
o Jezus, dat zijt Gij.
Ik dank U duizendmalen,
wat zijt Gij goed voor mij!
•
•

Betekenis van de Heilige Doop
Doopgebed

9 Wat er mij ook gebeure,
in eeuwigheid zijt Gij,
en wat ter wereld, Here,
zou scheiden U en mij?
Al tonen zich verbolgen
de groten van de tijd,
geen honger of vervolging,
niets dat mij van U scheidt.

•

Spreken (staande) – Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en 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, neergedaald in de hel; op de derde
dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, waar Hij zit 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 der heiligen; vergeving van
de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen
•

Luisteren- Doop (Sela) / kinderen worden binnengebracht

1. In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons
verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet
veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd
is.

Met de Heer begraven
en weer opgestaan,
om voor Hem te leven,
Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

2. In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen
om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven,
vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader,
prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer
met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

•
•

De ouders leggen de doopgelofte af
Heilige Doop wordt bediend aan:
o Lucas Wolter Hendrik Brummel
o Helen Eunice de Hek
o Otis Timotheus Hans de Jong
o Fiep Alinde Roozenboom
o Rijk Valkenburg
o Hidde Julian Hendrik Verburg

•

Vraag voor de gemeente (staande)

Gemeente, wilt u deze kinderen, die vandaag gedoopt zijn dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden, helpen groeien in het geloof en voorgaan in het volgen
van Jezus Christus? Antwoord: ja, dat willen wij.
•

Luisteren (staande) – Psalm 134 vers 3

3. Dat ‘s HEEREN zegen op u daal
zijn gunst uit Sion u bestraal
Hij schiept ’t heelal, Zijn Naam ter eer
Looft, looft dan aller heren HEER.
•
•

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Diaconaal moment

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.
Bijdragen kan via de QR-code die in het scherm verschijnt of
door een bedrag over te maken naar de rekening van de
wijkdiaconie: NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van
Diaconie PGU. Onder vermelding van “Collecten Jacobikerk
30 augustus 2020” en een eventuele verdeling over de twee
collectedoelen.

•

Luisteren (staande) – Gez. 75 vers 13, 14 en 15

13 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

14 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

15 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
•
•

Zegen
Uitleidend orgelspel

