Zondag 27 september 2020

2e zondag van de herfst

In deze dienst wordt

Bowe Gerrit Hendrik Beltman
gedoopt
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Orgelspel
Begroeting (ouderling van dienst)
De gemeente gaat staan
Muziek: Intochtslied Lied 280: 1, 2, 4, 5, 7 De vreugde voert ons naar dit
huis
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Stilte om ons voor te bereiden op de dienst
Bemoediging
o Onze hulp:
g DE NAAM VAN DE HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
De gemeente gaat zitten
Inleiding op de dienst
Kind in het midden
Muziek: God van alle mensen
God van alle mensen, luister naar ons zingen.
God van alle mensen, U blijft ons omringen.
Ook al gaat het mis,
of zijn we U vergeten,
U laat altijd weten dat U van ons houdt.
God van alle mensen, luister naar ons bidden.
Help onze wereld; blijf in ons midden !
Kinderen gaan naar de nevendienst
Groet
v. De Heer zal bij u zijn!
g. DE HEER ZAL U BEWAREN!
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Gebed van de zondag
Lezing: Daniël 2: 1 – 2a, 26 - 49
Orgelspel
Lezing: Matteüs 3: 13 - 17
Muziek: Lied 358 Water, water van de doop
Uitleg
Orgelspel
De kinderen van de kindernevendienst komen terug. Ook het doopwater
wordt binnengedragen.
Tijdens het binnendragen luisteren we naar I love you more, Racoon
I've been away too long
And every day I missed you more.
You look like you did before,
Only prettier
Every day I love you more
Omdat ik te lang ben weggeweest
En elke dag mis ik je meer.
Je ziet er net zo uit als vroeger,
alleen dan knapper.
Elke dag hou ik meer van jou.
Presentatie
Doopgedachtenis
Geloof je dat je een kind van God bent
en dat Hij jou bestaan heeft gewild
Dat Hij jou bij je naam roept
en borg staat voor je leven.
Wil je je in je leven laten leiden
door de verhalen van geloof, hoop en liefde
die zichtbaar zijn geworden
in het leven van Jezus Christus.
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Sta je open voor Gods Geest
die ons de weg naar het leven wijst
die ons hart opent voor anderen
en ons een toekomst van vrede en recht laat zien?
Gemeente en doopouders: Ja dat geloven en willen wij.
Muziek: Lied 358: 1, 4
De doopouders komen naar het doopvont
Doopgebed
In je moeders schoot geweven
Tot een wonder van bestaan
Kwam je bij ons in het leven;
Dankbaar zeggen zij jouw naam.
Opnieuw mogen wij beleven
Wat wij zien maar niet verstaan
Welk een groot geheimenis
Jong geboren leven is.
Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat,
Zul je door een wereld trekken
Waarin heel veel kwaad bestaat.
Al vanaf je eerste schrede
Bidden wij dat met je gaat,
Die ons geest en adem geeft
En ook jou geschapen heeft.
Hoeveel liefde wij ook geven
En hoe weerbaar je ook wordt,
Kwetsbaar zul je altijd blijven;
Mensenmacht schiet toch tekort.
Door de doop ben je opgenomen
Kind van mensen, kind van God,
In de kring hier om je heen,
Leven kun je niet alleen.
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Doop
Overhandiging doopkaars
Muziek: Lied bij de doop

2.Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
Refrein:
3. Je bent een begrip aan het worden;
steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.
Refrein:
4.Nu mag ,je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein:
Aanvaarding
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(tot de gemeente)
Wilt u ook Bowe Gerrit Hendrik ontvangen in uw midden
om hem in woord en daad te bewaren
bij het hartsgeheim van de gemeente
opdat hij zijn doop zal leren beamen ?
allen: Ja, dat beloven wij
Pastorale en diaconale mededelingen (zie ook de mededelingen)
Gebeden:
- Voorbeden
- Stil Gebed
- Onze Vader
De gemeente gaat staan
WEGZENDING EN ZEGEN
Muziek: Slotlied Lied 416 Ga met God
Zegen, gevolgd door:
.

MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl)
Voorganger:
Ouderling:
Organist:

Ds. Wim de Jong
Ernst Ossewaarde
Cees van der Sluijs

Nevendienst:
Koster:

Sandra Moes
Fred Gerritsen
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Bloemengroet van de gemeente:
Dina Heuten Oude Diepenheimseweg 3
Ria en Rinus Siepman, Kloosterlaan 37
Komende dinsdag

19.30 uur Avondgebed

Komende zondag:

Ds Wim de Jong, 12-jarigen dienst

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het
mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl
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