
Zondag 21 aug. Doopdienst, voorganger ds Bart Breunesse, organist Irma Zuur.

Powerpoint Nick en Simon

Zingen: Lied 79 (Geroepen om te zingen)

1.Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

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 doopsel,
Gods naam legden naast die van jou.
Refrein

Stil gebed

Groet en bemoediging

YouTube, Reni en Elize krijgsman ´ik zal er voor je zijn´ https://youtu.be/NGgT8P-0G-I

Bediening van de heilig doop

Onderwijzing 

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft
voor zichzelf: wij leven en sterven voor God
onze Heer, aan Hem behoren wij toe.'
Schrijft Paulus aan de gemeente van Rome.

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft 
laten dopen om te delen in ons leven en onze
dood, en die uit de dood is opgestaan om ons 
te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn 
hemelvaart de opdracht gegeven:



'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen door hen te dopen in de Naam van 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen
te leren dat ze zich moeten houden aan alles 
wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.'

Doopouders gaan staan

V.: Ruth Ellen verlang jij, en Thomas Utlley stem jij er mee in
dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest?

Ouders: Ja, dat verlangen wij. 

V.: En met welke namen zal hij gedoopt worden?

Sem Uttley

V.: Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand.

Doopouders gaan zitten

Doopgebed

Na het doopgebed gaat iedereen staan

V.:     U allen hier samen gekomen rond de doopvont 
om getuigen te worden van de doop van 

Sem

en uw eigen doop te gedenken, belijden we tegen alle 
kwade machten in ons geloof

Zingen: Geloofsbelijdenis Lied 479 (Hemelhoog)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘K geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij
U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
Dan brengt u ons thuis in Gods rijk.



Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gemeente gaat zitten

Doopouders en kinderen komen naar voren

Doop en handoplegging

YouTube, Sela: ‘Zegen voor de kinderen’ https://youtu.be/LkTfSjuU-FI

De doopkaars wordt aangestoken 

Overhandiging van de doopkaart 

Aanvaarding

V.: Zo is de naam van

 Sem Uttley

nu verenigd met de Naam van de drie-enige God.

V.: Ruth Ellen en Thomas Uttley zijn jullie bereid  

Sem

te ontvangen als kind van God en jullie door zijn tegenwoordigheid in jullie huis te laten 
sterken in het geloof?

En beloof jij, Ruth, hem voor te gaan op de weg die ons gebaand is door Christus onze 
Heer?

Ouders: Ja, dat beloven wij

Verwelkoming 
V.: Gemeente, draag Sem die gedoopt is in uw gebeden en ga met hem de weg 

van het Koninkrijk.
Allen: Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in 

ons midden.

YouTube: Toon van Heerveld, ´Dooplied´, https://youtu.be/Wx_xrSJxcjk



Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezing: 1 Johannes 4, 7-16

We luisteren en zingen mee met het lied “De kracht van uw liefde” via YouTube

Preek 

Zingen: Lied 838 couplet 1 en 4

Gebed

Collecte moment, via de beamer

Zingen: Lied 388 (Hemelhoog)

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
             leef je buiten Gods gloria.(2x)

Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.  Refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.          Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.            Refrein

Zegen

YouTube, Caleb en Kelsey, ´You will always be my  son´, 
https://youtu.be/FUsLT0hIOus


