Liturgie voor de kerkdienst in de hervormde gemeente van Noordeloos-Overslingeland
waarin de Heilige Doop bediend wordt aan

Rens Gerrit de Jong
zoon van Jan en Bastiene de Jong
Zondag 25 oktober 2020
Voorganger: ds H. (Bert) de Leede, em.pred. te Amersfoort
Organiste: Bertine Bikker
Pianiste: Mirte Bikker
Mededelingen door de kerkenraad
Intochtslied: Psalm 105 vers 2
Juicht, elk om strijd, met blijde galmen…
Moment van stilte
Votum en Groet
Aanvangswoord: Enkele woorden uit Deuteronomium 10 en 30
Zingen: Psalm 105 vers 3
Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte…
Moment van verootmoediging
- Lezing van het gebod: Tien Geboden (verkorte tekst)
- Meespreken in ons hart: Psalm 130 vers 1 tot 6
- Zingen: Psalm 130 vers 4
Hoopt op den HEER, gij vromen…
Bediening van de Heilige Doop
- Onderwijs betreffende de betekenis van het doop
• Waarom worden wij gedoopt?
▪ Wat betekent de doop
in de Naam van de Vader
in de Naam van de Zoon
in de Naam van de Heilige Geest
• We dopen de kinderen der gelovigen, als leden van het Lichaam van Christus
• Wat vraagt de doop van ons en van onze kinderen?
• We bidden het klassieke doopgebed van de kerk der eeuwen
-

Zingen terwijl Rens wordt binnengebracht: Op Toonhoogte 167 vers 1
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
(Refrein)
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
- Doopvragen – doopgelofte – doopbelofte
Ten eerste:
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?
Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het
christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer
van de zaligheid is?
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder (of
getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten
onderwijzen?
-

Toezingen: Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal'…

-

Persoonlijk woord voor doopouders en gemeente
Zingen terwijl Rens de kerk wordt uitgebracht: Op Toonhoogte 167 vers 2
2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
(Refrein)
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

-

)
) 2x
)
)

Dankgebed voor de doop + gebed om de Verlichting door de Heilige Geest bij de opening van
het Woord.

Dienst van het Woord
- Lezing Oude Testament:
Jeremia 4 vers 1 tot 4
- Lezing Nieuwe Testament:
Romeinen 6 vers 1 tot 14
- Preek
- Orgelspel
- Zingen: Psalm 145 vers 2
Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem…
Dienst van de gebeden en het geven van de gaven
- Collecte-oproep
- Dankgebed
- Voorbeden

-

Stil gebed
Lofprijzing

Slotlied: Morgenzang vers 3, 6 en 7
Dat wij ons ambt en plicht, o HEER…
Zegenbede
Collecte bij de uitgang

