Liturgie
Doopdienst

Zondag 2 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!







Instructie (9:55 uur)
Inleidend orgelspel (10:00 uur)
Welkom en mededelingen
We worden stil voor God (staande)
Votum en groet (staande)
Luisteren – Psalm 103 vers 1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3

4

5

6

7

8

9

10

Spreken – Psalm 103: 3-20
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden,

hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
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Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
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De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
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Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.
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De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.
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Luisteren – Psalm 103 vers 9

Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.



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.


Schriftlezingen – Mattheus 28,16-20 en Handelingen 14,21-28

Mattheus 28,16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had
genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen
nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en
op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’
Handelingen 14,21

In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie en ze
maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra en vervolgens
naar Ikonium en Antiochië. 22 Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen
aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel
beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. 23 In elke gemeente
stelden ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan
bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. 24 Na hun reis door Pisidië
kwamen ze in Pamfylië, 25 waar ze in Perge Gods boodschap verkondigden.
Vervolgens reisden ze verder naar Attalia. 26 Van daar gingen ze per schip naar
Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd toen hun de
taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht. 27 Daar aangekomen riepen ze de
gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand
had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het geloof had
geopend. 28 Ze bleven nog geruime tijd bij de leerlingen.



Luisteren – Gezang 328 vers 1 en 2

1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.


2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Verkondiging – “Aan Gods genade toevertrouwd”



Luisteren – Maranatha (Sela)

Wanneer komt de dag?
Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen
en geen rouw meer zijn?
Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog
voor U komen zal?
Heel mijn hart juicht
als ik U ontmoet!
Wat een vreugde
dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!




Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt.
Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!
Niets is beter
dan bij U te zijn.
Wat een vreugde
om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Betekenis van de Heilige Doop
Doopgebed
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.

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.

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.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

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.

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.




Prijs de Vader,
prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer
met al wat leeft en adem heeft!

De ouders leggen de doopgelofte af
Heilige Doop wordt bediend aan:
o Thijmen Timotheüs Hendrik Floor
o Hylke Folkert Gijs de Jong
o Esther Rosa Lathouwers
o Ezrah James Hendrik Marnix Segers
o Saar Christina Hendrika van Winkelen



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

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 2
augustus 2020” en een eventuele verdeling over de twee
collectedoelen.


Luisteren (staande) – Gezang 335 vers 1, 8 en 9

1. Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons:
laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.
9. Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht,
de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in een geloof.



Zegen
Uitleidend orgelspel

8. En laat de mond
der kindren, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt,
met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.

