Orde van dienst, Boelenslaan, 25 april 2021, 10.00 uur
In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Jesse Melle-Wietse Raap.

Voor de dienst: Opw. 733: 1,2
De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
-Refrein- Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
-Refrein- Loof de Heer, o mijn ziel....

Woord van welkom, mededelingen
Intochtslied: Ps. 105: 1,3
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.
God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Stil Gebed
Votum en Groet
Gebed van verootmoediging
Woord van genade

Zingen: Lied 302: 1,3 Elb
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.
Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Wetslezing, daarna zingen: Gez. 14: 1,2
De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

Doopformulier en gebed
Zingen: Gez. 333: 1,2,4,5
O Here God, ons liefst verlangen,
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven 't U uit uwe hand.
Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis?
Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken:
een lichtglans in de duisternis,
opdat het eens met ons mag wonen,
Heer, in uw hoge, heil'ge stad,
als al wie Christus, stralend schone
verschijning hebben liefgehad.

Doopvragen aan de ouders en doopbediening

Zingen: dooplied Sela
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.
Refr.: 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.
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.
Refr.: Met de Heer begraven en weer opgestaan,...

Overhandigen Doopkaart en kinderbijbel
Dankgebed doop en gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing : Joh.20: 24 t/m 31 (HSV)
En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam.De
andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen:
Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het
litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.En na
acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de
deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier
met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.En Thomas
antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij
gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch
zullen geloven.Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere
tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek,maar deze zijn beschreven, opdat u
gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult
hebben in Zijn Naam.

Zingen: Ps. 139: 1,2,14
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Tekst: Joh. 20: 28 “Mijn Heere en mijn God”
Verkondiging: Is het écht waar en is het écht voor mij?
Zingen: Opw. 599
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Kom tot de Vader,kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan.
Want niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Dankgebed en Voorbeden
Collecte (aankondigen)
Slotlied : Opw.770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou.
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
O Naam aller namen, aan U alle eer
niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Zegen,
Amen: Gez. 456: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

