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Voorzang:  gezang 513: 2, 3, 4

2.     God heeft het eerste woord. 3. God heeft het laatste woord.
        Voor wij ter wereld kwamen, Wat Hij van oudsher zeide,
        riep Hij ons reeds bij name, wordt aan het eind der tijden
        zijn roep wordt nog gehoord. in heel zijn rijk gehoord.

        4. God staat aan het begin
        en Hij komt aan het einde.
        Zijn woord is van het zijnde
        oorsprong en doel en zin.

Mededelingen

Aanvangspsalm 99: 1, 3, 8

1.     God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
        Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem,
        die met macht gekroond / op de cherubs troont.
        Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.

3.     Niet op bruut geweld / hebt G’uw macht gesteld.
        Gij o Koning, zegt; / Ik bemin het recht.
        Onder uw beleid / heerst gerechtigheid;
        uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven.

8.     Maakt Hem nu tezaam / groot, verheft zijn naam.
        Buigt u voor Hem neer, / Hij is onze Heer,
        die met macht gekroond / op de Sion troont.
        Houdt Hem hoog in ere! / Heilig is de Here.

Stil gebed

Votum/groet

Gezang 207: 1, 2

1.     De trouw en goedheid van de Heer
        verschijnt ons elke morgen weer
        en blinkt en blijft als dauw zo fris,
        zolang het dag op aarde is.



2.     O Christus, schone morgenster,
        wees met uw gunst ons hart niet ver;
        steek al uw lichten in ons aan,  
        dan kan uw heil ons niet ontgaan.

Verootmoediging

Vrijspraak

Gesprek kinderen

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezen: 1 Corinthe 1: 1-9

11Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en
van onze broeder Sostenes. 2Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd
door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan
allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij
hen en bij ons. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer
Jezus Christus. 4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus
zijn genade heeft geschonken. 5Door Hem bent u in elk opzicht rijk geworden.
Alles wat u zegt en al uw kennis 6bewijst dat het getuigenis over Christus bij
u verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze
Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. 8Hij is het ook
die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de
dag van onze Heer Jezus Christus. 9God, door wie u geroepen bent om één te
zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

Gezang 864: 1, 3, 5

1.     Laat ons de Heer lofzingen, 3. Zou ooit een vrouw vergeten
        juicht, al wie bij Hem hoort! ’t kind dat zij in zich droeg,
        Hij zal met trouw omringen er niet van willen weten,
        wie steunen op zij woord. wanneer het naar haar vroeg?
        Al moet ge hier ook dragen Al zou u ook begeven
        veel duisternis en dood, uw moeder vroeg of laat,
        gij hoeft niet te versagen, de Heer zweert bij zijn leven,
        Hij redt uit alle nood. dat Hij u niet verlaat.



5.     Daarom lof zij de Here,
        in wie ons heil bestaat,
        Hem die ons toe wou keren
        zijn liefelijk gelaat.
        Hij moge ons behoeden,
        elkander toegewijd,
        en schenke ons al ’t goede
        nu en in eeuwigheid.

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen; en in één Heer Jezus Christus, de
eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God,
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één
van wezen met de Vader; en door wie alles is geworden; die om ons mensen
en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en is vlees geworden, door de
Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is
gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en opgestaan
is op de derde dag volgens de Schriften, opgevaren is naar de hemel en zit aan
de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde zijn; wij geloven in de
Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de
Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die
gesproken heeft door de profeten, en een heilige, algemene en apostolische
kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten
de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen

Gezang 348: 1, 3, 5

1.     Heer van uw kerk,
        Gij hebt het woord genomen
        en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
        want hunner is het koninkrijk.



3.     Reeds staat Gij klaar
        en komt ons vriendlijk tegen,
        uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
        eer wij U zoeken zijt Gij daar.

5.     Het water wacht
        en ’t kind ontvangt uw zegen,
        Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen
        en niemand rukt het uit uw macht.

Onderwijzing

Vanochtend zal de doop worden bediend. Wij doen dit omdat wij gehoorzaam
willen zijn aan onze Heer, die gezegd heeft: ” 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, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik
jullie opgedragen heb .”  De Heer wil dat Zijn gemeente gedoopt is. Want door
de doop verzekert God ons dat wij bij Hem mogen horen. Door de doop zijn wij
geroepen de Heer te loven en te dienen. De doop bevestigt onze gemeenschap
met de gekruisigde en opgestane Christus. De doop verzegelt, dat wij horen
bij de gemeente, die het lichaam van Christus is. Daarom kan ook van de doop
gezegd worden: ”Dit geheimenis is groot”. Wij zijn verbonden met een ver-
worpen Christus. Zijn dood is onze dood. Het oordeel dat aan Hem werd vol-
trokken is het oordeel over ons. Zijn verlorenheid is onze verlorenheid. Maar
tegelijk is de doop een bron van troost en grote vreugde. Want de gekruisigde
Heer is de opgestane Heer. Zijn opstanding betekent ook voor ons de belofte
van leven. Wij delen in de verzoening die Hij bracht. God is zo niet alleen de
Vader van Christus maar ook onze Vader. Zo gaat de toekomst van Zijn Rijk
voor ons open. Tot de dag van de verlossing zal Christus ons bewaren door de
Heilige Geest. Hij zal ons helpen waar wij Gods wil proberen te doen.
God gaat voorop. Voor wij roepen geeft Hij ons al antwoord. In de kinderdoop
klinkt dit antwoord. God zegt daarmee dat de kleine kinderen al bij de gemeente
mogen horen. Voor de klein sten heeft God al grote dingen weggelegd. Wij hier
bijeen als gedoopte gemeente, en ieder van ons persoonlijk, worden daarom
geroepen met vreugde naar Gods Woord te leven. Wij worden geroepen onszelf
te verloochenen en Christus te volgen, bereid om elke dag opnieuw te begin-
nen. Zó zullen wij de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest loven om Zijn
kracht en om Zijn genade, alle dagen tot in eeuwigheid.



Doopgebed

Heer, onze God en Vader, Uw ogen gaan over deze wereld om onze opstand en
nood. Wij vallen in zonde en leven in chaos; maar U zoekt ons en onze kinderen
op, in Jezus Christus Uw Zoon, onze Heiland. Wij danken en loven U, dat U
ons tot uw kinderen aanneemt en rekent tot de gemeente, die in Jezus Christus
verkoren is. Wij bidden U, dat hij, die nu gedoopt wordt, Hem zal kunnen volgen
al zijn dagen, door waarachtig geloof, in vaste hoop, met vurige liefde, in
vreugde en droefheid, in leven en sterven, tot aan de voleinding. Wij vragen U
voor hen, die opvoeden, om geloof, liefde en trouw om Uw wegen bekend te
maken en hun kinderen voor te gaan in toewijding en vastberadenheid, in de
verwachting van Uw Koninkrijk. Verbind kinderen en ouders, dit gezin en de
gemeente aan elkaar, in een nieuwe gehoorzaamheid, opdat wij, de doop
begrijpend, komen tot verdiept belijden van Uw Naam.  Sterk ons in dit geloof,
doe ons hopen op Uw toekomst en leer ons liefde dragen in de wereld door
Jezus Christus, onze Heer. AMEN.

Doopvragen

Willen jullie in gemeenschap met dit leren, be lijden en bid den, de doop voor
jullie kind, en beloven jullie hem zo op te voeden dat hij leert begrijpen wat
het is om gedoopt te zijn en de Heer te volgen? Wat is daarop jouw antwoord?

Bediening van de doop

Gezang 778: 1, 4

1.     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.

4.     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,



Vraag aan de gemeente

Wilt u uw verantwoordelijkheid op u nemen voor deze mensen en zo een levend
voorbeeld van waarachtig geloof geven aan haar die nu gedoopt zijn?

Overhandiging doopkaart en doopkaars

Voor en dankgebed

Gezang 792: 1, 2, 

1.     Kom, God, en schrijf uw eigen naam
        als licht over ons uit!
        De naam, die, dag en nacht vooraan,
        de hoogste weg wijst om te gaan,
        de naam die liefde luidt!

2.     O God, die al uw liefde hecht
        aan wie van liefde leeft,
        omvat de trouw hier toegezegd.
        Dat Gij uw zegen op ons legt,
        uw vrede aan ons geeft!

Zegen, gezongen ‘amen’

Deurcollecte 


