Hervormde gemeente Molenaarsgraaf

DOOPDIENST

Thema:
Volhouden!

Zondag 8 november 2020

In deze dienst wordt het sacrament van de heilige doop
bediend aan

David Matthias van der Knijff (Matthias)
Siem Koorevaar (Siem)

Orgelspel

Mededelingen door de kerkenraad

Zingen: Psalm 33: 8 (Weerklank)
8. Laat ons des HEREN lof ontvouwen.
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
omdat wij op zijn naam vertrouwen,
die naam, zo heilig, groot en goed.
Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning
uw genade neer.
Wij, die U belijden, ons in U verblijden,
hopen op U, HEER.
Stil gebed
(In stilte bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst door te bidden om
Gods aanwezigheid en zegen.)

Votum en groet
(We erkennen onze afhankelijkheid van God, onze Schepper, en Hij groet
ons met genade en vrede.)

Zingen: Psalm 27: 3 en 7
3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen
de vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,
zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen!
Hier weidt mijn ziel met een verwond’rend oog.
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt’,
in ramp en nood versteken in Zijn hut,
mij bergen in ’t verborgen van Zijn tent
en op een rots verhogen uit d’ ellend’.

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’!
We horen naar Gods gebod uit Romeinen 12:9-21
Zingen: Psalm 78: 3
3. Want God heeft Zijn getuigenis gegeven
aan Jakobs huis, een wet om naar te leven,
die Israël zijn nageslacht moet leren,
opdat men nooit haar kennis moog’ ontberen.
God vordert dat de naneef eeuwenlang
van kind tot kind dit onderwijs ontvang’.
Onderwijs uit het doopformulier
(Dit formulier is een tekst waarin de kerk uitleg geeft over de betekenis van
de doop.)

Zingen: Psalm 105: 5
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

Kindermoment

Zingen kinderlied: Jezus is de goede Herder (Weerklank lied 612)
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je ’s avonds niet kunt slapen
en je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Beantwoording van de vragen door de ouders
Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren
zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis
onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van
Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?
Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de
artikelen van het christelijk geloof vervat is, de ware en volkomen leer van
de zaligheid is, en daarom in de christelijke kerk alhier geleerd wordt?
Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u vader en
moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te
onderwijzen en te laten onderwijzen?

Bediening van het sacrament van de heilige doop aan:
David Matthias van der Knijff (Matthias) – ‘Wie overwint, zal alles
beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een
zoon zijn.’ [Openbaring 21:7]
Siem Koorevaar (Siem) – ‘Maar wie volharden zal tot het einde, die
zal zalig worden.’ [Mattheüs 24:13]

Beantwoording van de vraag door de gemeente
Gemeente, belooft u deze kinderen te ontvangen als lid van Christus’
gemeente, voor hen te bidden en hen te helpen hun Doop te leren
verstaan?
Zingen: Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal',
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren HEER’!

Dankgebed voor de doop en gebed om de opening van het Woord
(We danken God voor de bediening van de doop en bidden Hem dat de
Bijbel voor ons écht open zal gaan.)

Schriftlezing: Handelingen 2:41-47
Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en
ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap,
in het breken van het brood en in de gebeden. 43 En er kwam vrees over
iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen
gedaan. 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen
gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en
eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl
zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich,
met vreugde en in eenvoud van hart; 47 en zij loofden God en vonden
genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig
werden, aan de gemeente toe.
41

Zingen: Heer van uw kerk (Weerklank lied 308: 2, 4, 8 en 9)
2. Hier zijn wij dan:
van U is ’t jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.
4. Geef ons uw naam,
de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.
8. En laat de mond
der kind’ren, die w’ U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.
9. Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.

Verkondiging met als thema: Volhouden!

Zingen: Psalm 138: 1 en 4 (Weerklank)
1. Ik zal met heel mijn hart uw eer
bezingen, HEER, U dank bewijzen.
Al staan de goden om mij heen,
Heer, U alleen, U blijf ik prijzen.
Ik buig mij naar uw tempel neer,
uw naam en eer zal ik verhogen.
Uw trouw en goedertierenheid
zal ik verblijd met psalmen loven.
4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt U mij leven.
Hoe ook de toorn mijns vijands brandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De HERE is getrouw en sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, wil bijstand zenden.
Dankgebed en voorbede
(We danken God voor deze dienst en bidden voor de wereld, de kerk en voor
elkaar.)

Zingen: Groot is uw trouw, o Heer (Weerklank lied 432)
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Zegen
(De Heere God belooft ons Zijn nabijheid en vrede.)

Orgelspel

Collecten bij de uitgang
Eerste collecte: bestemd voor de Rudolf Stichting
Tweede collecte: bestemd voor de plaatselijke kerk
Derde collecte: bestemd voor het onderhoud van de gebouwen

