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Voorganger

: Erik Mouissie

Diaken
Muziek
Beeld
Bijbellezer

: Kees & team
: Corné
: Alex

Ouderling
Techniek
Dienstco
Koster

Doopdienst Sanne Schaaij

•

Welkom en mededelingen

•

Zingen: Wonderlijk (Sela)
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.
U schreef het in uw boek;
U kent mij.
Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering
wordt door U gehoord.
U kent mij.
Wie ben ik zonder U?
U bent om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast

•

Moment van stilte, aanvangswoorden en groet

•

Zingen: Kinderlied: God is er – Oke4kids
Op een heel dun takje, boven in een struik
zit een heel klein wondertje
het roept en zingt en fluit
het is zo’n lief geluid
Dan weet je: God is er en niet zo'n beetje ook
overal om ons heen
dan weet je: God is er en niet zo'n beetje ook
overal om ons heen
Met een heel dun draadje, hoog tegen ons huis
maakt een heel klein monstertje

: Alex
: Frits
: Tina
: Rien

een web tegen de ruit
het ziet er zo mooi uit
Dan weet je: God is er…..
Je kunt God niet bewijzen
dat klopt, dat is waar
maar je kunt Hem leren kennen
en als ik eerlijk ben, dat is waar het bij mij om gaat
Want dan weet je: God is er…..
•

Gebed

•

Dienst van het sacrament
- De betekenis van de doop, vragen aan ouders en gemeente
- Bediening van de doop aan Sanne Schaaij
- Zingen: Hier ben ik, kind (melodie: Blijf bij mij, Heer – Joh. De Heer 586)
Hier ben ik kind, ik heb je roep gehoord
Je bent bemind, Ik schenk aan jou mijn woord
Hier is mijn hand waaraan je steeds mag gaan
om eens ’t beloofde land dan in te gaan
Hier sta Ik, kind, Ik blijf je steeds nabij
Door Mij bemind, mijn kind, je hoort bij Mij
Schenk Mij je hart, Ik blijf je eeuwig trouw
In vreugd en smart ga Ik mijn weg met jou
-

Gebed en felicitaties
Zingen: Opwekking 349

Hij is verheerlijkt als Koning verheven,
zo hoog, 'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God, zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard' verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt als Koning verheven, zo hoog.
•

Dienst van het Woord:
- Bijbellezing: Lucas 24:28-53 door Alex
- Inleiding
- Uitleg en verkondiging: Een wonder boven wonder!
- Dankgebed en zingen: Gezang 229:1, 2, 5

1
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.
2
Hij heeft, van dood en graf ontdaan,

het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.
5
O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kind’ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.
•

Dankgebed

•

Collecte voor Interserve
Muziek:

•

Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 460)

1.

Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

2.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

3.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!
•

Zegen

 VRAAG (vóór de preek)
In vs 50-53 zijn de Vader, de Zoon en de heilige Geest aan te wijzen. Lukt dat? Zie ook:
Handelingen 2:42-47.
 VRAAG (ná de preek)
Jezus belooft met ons te zijn tot aan ‘de voltooiing van de wereld’. Op welke manier(en) zou
de wereld ‘voltooid’ (kunnen) worden?

