Een goed gesprek
Met deze Kerkproeverij waarin de doop bediend wordt starten
wij als gemeente van De Hoeksteen het nieuwe seizoen

Protestantse Wijkgemeente De Hoeksteen
Zondag 16 september 2018
Organist: Bram Weevers
Voorganger: Ds. Dora Hoekst ra – Olthof.
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We w orden welkom geheten
Lied 216: 1,2 en 3
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Stilte, w oorden v an het begin en drempelgebed
3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Uitleg v an de bloemschikking
Gebed om ontferming
Opwekking 407
1.O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein: Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2xhoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein:

2

3. Als Christus komt, met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein:
Vandaag iets bij zonders: er w orden vier kinderen
gedoopt.
Maar wat is dopen eigenlijk?
En wie worden er gedoopt?
Zion Isario en Isaï Zayn beide geboren op 10 januari 2018,
zonen van Whitney Broer en Michaël Westenbrugge en
broertjes van Iphydes.
Aurora Mea Elfriede geboren op 3 februari 2013 en Amara
Jayda Eline geboren op 17 december 2015, dochters van
Chantal Rook en René van Oldebarneveld.
Moeder Chantal Adriana Elfriede Rook – van Oldebarneveld
zal belijdenis doen.
Als doopgetuigen zijn erbij: Wendy Roggeveen voor Aurora en
Vanessa van Reenen- van Oldebarneveld voor Amara.
Ouders, dopelingen en doopgetuigen komen bij de
doopv ont staan.
Vraag: Verlangen jullie / of stemmen jullie ermee in dat jullie
kinderen gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest?
Antw oord: ja dat verlangen wij.
Gebed
Vraag: Chantal Adriana Elfriede Rook verlang je je doop te
beamen en je geloof te belijden?
Antw oord: ja, dat verlang ik.
We zingen samen de geloofsbelij denis Lied 340b (staand)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
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En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Nedergedaald ter helle
ten derde dage wederom opgestaan van de doden
opgevaren ten hemel
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk
de gemeenschap der heiligen
wederopstandig des vleses
en een eeuwig leven, amen
Chantal Rook knielt v oor de handoplegging.
Zingen: Opwekking 392
1.Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U, die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
3.Ik zal van U houden in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
Nu w orden ten doop gehouden:
Zion Isario van Westenbrugge
Isaï Zayn van Westenbrugge
Zingen: Lied 939: 1,2 en 3
1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
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stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
2. U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
3. Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Nu w orden ten doop gehouden:
Aurora Mea Elfriede van Oldebarneveld
Amara Jayda Eline van Oldebarneveld
De diaken overhandigt de doopkaarsen die ontstoken zij n
aan de paaskaars.
Ev angelische Liedbundel nr. 454: 1,2 en 3
1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt.
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
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2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet .
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn .
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
Geloften
De naam van jullie kinderen is nu verenigd met de Naam van
de drie-enige God.
Willen jullie je kinderen ontvangen als kinderen van God en je
door hun aanwezigheid in jullie huis en jullie leven laten
sterken in de verwondering om het leven en het geloof?
En willen jullie hen voorgaan, of ruimte geven daarvoor, op de
weg, die Jezus ons heeft gewezen?
Verwelkoming (staand)
Gemeente draag haar die belijdenis deed en hen die gedoopt
zijn in uw gebeden en ga met hen de weg van het Koninkrijk
Gemeente:

Welkom kinderen van God
welkom in de kerk van Christus
wereldwijd en in ons midden

We begroeten elkaar met v rede.
Gebed
Zingen:

Lees je Bijbel

bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien
mag.
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Kinderen naar de nevendienst
Uit de Bij bel: Marcus 8: 27 – 33
Gedachten naar aanleiding van de Bij bel.
Lied 139b: 1 en 2
Heer U doorgrondt en kent mij
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten
mijn liggen en mijn gaan
de woorden van mijn mond o Heer
die zijn bij U bekend
En waar ik ook naar toe zou gaan
Ik weet dat U daar bent:
refrein: Heer U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij, en
U bent voor mij en naast mij en om mij heen
Heer U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij, en U bent
voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.
Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
Ik dank U voor dit wonder Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal
dat U steeds bij mij bent
Refrein:
Inzameling gaven

Dankgebed, voorbede, stil gebed afgesloten met:
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
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en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, amen
We wachten even tot de kinderen weer boven zijn.
Afscheidsmoment v an Sven Speksnijder
slotlied 416: 1,2,3, en 4 (dit mogen we elkaar toezingen)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
Zegen
Beneden is er koffie / thee / limonade en ruimte om elkaar
te ontmoeten. De doopouders zij n te feliciteren in zaal 3
Aan deze liturgie zat een gekleurd briefje, dit kan worden
gebruikt om met iemand een gesprek aan te knopen. Wie
daarvoor rustig wil zitten mag met koffie naar zaal 2 gaan.

8

Aan deze dienst werkten veel mensen mee: allemaal bedankt!
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