Liturgie voor zondag 5 maart 2017
In deze dienst zal aan
Thomas Jan Johannes Bontekoe
zoon van Ruud en Karin en zusje van Sanne
de Heilige Doop worden bediend.

Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen
Rivierweg 15
Capelle aan den IJssel
Organist: Jacques Markus
Voorganger: Ds. D. Hoekstra – Olthof
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Welkom
Intochtslied (staande)Psalm 91: 1
1. Heil hem wie God een plaats bereid
in zijn verheven woning:
Hij overnacht in veiligheid
bij een verheven koning
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste
Op U vertrouw ik Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste
Stil gebed, votum en groet en drempelgebed
Psalm 91: 7 (staande)
7. Omdat hij Mij zijn hart toewendt
spreekt God, zal ik hem leiden
omdat hij mij bij name kent
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
Om hem nabij te wezen.
https://www.youtube.com/watch?v=3DgZeTrhUCg
Kyriegebed
Lied 985: 1, 2 en 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!
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3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven
bloemen en bomen en al wat adem heeft
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons leven
eerste en laatste U dankt al wat leeft!
Gebed bij de opening van de Bijbel

Schriftlezing: Mattheus 4: 1 – 11 gelezen door moeder
Karin
Lied 539: 1,2,3,4 en 5
1. Jezus diep in de woestijn eenzaam en vol vragen
voerde daar een zware strijd veertig lange dagen
2. Veertig dagen zonder brood Hij is niet bezweken
- ook al was de honger groot – voor zijn tegenspreker
3. Alle rijkdom, alle macht lagen in zijn handen
als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander.
4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, want er staat geschreven:
bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven.’
5. Jezus diep in de woestijn, veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen.
Uitleg en verkondiging
Lied 538: 1 en 4
1. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
is leven van genade buiten de eeuwigheid
Is leven van de woorden die opgetekend staan
En net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.
4. Een mens te zijn op aarde In deze wereldtijd
Dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.
Kinderen komen terug en mogen vooraan zitten.
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Inleidende woorden bij de doop:
Gemeente van Christus,
Jezus Christus heeft gezegd: "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.
Daarbij gaf Hij de belofte: Ik ben met jullie alle dagen tot aan
de voltooiing van deze wereld.
Bij de doop wordt de Naam van God-zelf over je uitgeroepen:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: Jij-helemaal bent van
God-helemaal.
Gedoopt worden is Gods liefdesverklaring: Zijn Naam en jouw
naam mogen in één adem genoemd worden.
Gedoopt worden is een soort geboorte: wij mogen worden wat
we niet waren: broers en zusters van Jezus, kinderen van
God!
Terwijl de dopeling wordt gehaald door de zus van Ruud,
peettante Mirjam, en vader Ruud en Sanne samen met de
diaken de waterkruik met doopwater halen, zingen wij:
Geroepen om te Zingen nummer 79
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:
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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:
Vragen de ouders:
Welke namen hebben jullie aan jullie zoon gegeven?
Namen voluit genoemd
Voorganger: moge deze naam geschreven zijn in de palm
van Gods hand.
Verlangen jullie dat jullie zoon gedoopt wordt in de Naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
Antwoord: ja
Doopgebed.
Eeuwige God, wij zegenen U,
omdat Gij Noach uit de zondvloed hebt verlost,
Israël uit de Schelfzee hebt bevrijd
en Jezus uit de Jordaan hebt opgewekt.
Wil ook ons, bidden wij,
zò aan het licht brengen
uit het water van de dood
om op te staan tot leven waarin Gij behagen hebt.
Stort over Thomas Jan Johannes Bontekoe
die in dit water gedoopt gaat worden uw heilige Geest uit,
die zweeft boven de wateren, - de duif van de Jordaan –
opdat in hem de gezindheid groeit
van Jezus Christus, onze Heer.
Amen
Belijdenis: afwending en toewending.
Karin en Ruud en u allen hier samengekomen rond de
doopvont om getuigen te worden van de doop van Thomas
Jan Johannes en uw eigen doop te gedenken:
Wilt u zich afwenden van alle kwaad
van alles wat Gods wil weerstaat?
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En wilt u zich toewenden naar Christus
en naar zijn Rijk dat komt?
antwoord: ja dat wil ik.
Een lied van geloof:
1.Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn Woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.
2. Ik geloof in Jezus Christus,
’s Vaders ééngeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.
3. Ik geloof de Heilige Geest,
die God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op Zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.
Doop en handoplegging en zalving
V. Thomas Jan Johannes ik doop jou in de Naam van de
Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Je bent een kind van God, getekend met het kruis van
Christus.
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De diaken overhandigt de doopkaars en zegt:
Ontvang het licht van Christus
Geloften: zo is de naam van dit kind nu verenigd met de
Naam van de drie-enige God.
Ruud en Karin: willen jullie Thomas ontvangen als een kind
van God en je door zijn aanwezigheid in jullie huis en leven
laten sterken in het geloof?
En willen jullie hem voorgaan op de weg die de Heer ons heeft
gebaand?
Wat is daarop jullie antwoord: ja
Verwelkoming: (staande)
Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga
met hem de weg van het koninkrijk.
Gemeente:
Welkom kind van God.
Welkom in de gemeente van Christus.
Wereldwijd en in ons midden.
Voorganger: de vrede van de Heer zij altijd met u
Gemeente: en met uw Geest
Brengen we elkaar de vredegroet
Geroepen om te zingen:
4. Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde e trouw
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou
refrein:
Mirjam en Britt en Mexx lezen iets, voor Thomas Jan
Johannes
Inzameling gaven, tijdens de inzameling luisteren we
naar: https://www.youtube.com/watch?v=azaRCV2imHQ
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Dankgebed, voorbede, stil gebed. Onze Vader.
Lied 416: 1, 2, 3 en 4
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
Zending en zegen

U kunt de doopouders voor in de kerk de hand drukken,
beneden is er koffie, thee en limonade.
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