Liturgie voor de dienst op

8 NOVEMBER 2020

waarin Thomas van Essen gedoopt zal worden

Zoon van Johannes en Marian van Essen
broertje van Jelle

Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Organist: Allard van Dijk
Protestantse Gemeente te Nijbroek
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Dienst van voorbereiding
Welkom en mededelingen
Wij luisteren naar een opname van Opwekking 334
(3:40; via https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
allen gaan staan
Stil gebed, votum en groet
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allen gaan zitten
Gebed om Gods goede zorg en om de aanwezigheid van Zijn Geest

Dienst van de doop
Wij luisteren naar Opwekking 599
(4:42; via https://www.youtube.com/watch?v=dX8Dn1hW6yc)

Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Refrein:

Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, etc.
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Refrein 2 x

De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt.
Inleiding op de doop

Bij het begin van de kerk zei Jezus tot zijn volgelingen: ‘Ga op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Matt. 28:1920, NBV 2004)
Onze Heer heeft de doop dus een belangrijke plaats gegeven in het
onderwijs over Zijn blijde boodschap. In de doop beelden we uit dat
God mensen wil reinigen en losmaken van elk kwaad dat we doen of
dat ons overkomt. De doop tekent ook uit dat Hij ons opnieuw
geboren laat worden tot leven dat nooit ophoudt.
We dopen niet alleen met water, maar ook met woorden: ‘in de Naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Als wij Zijn Naam dragen,
zijn wij bij God de Vader kind aan huis en zal Hij over ons waken. God
de Zoon, Jezus Christus, hield in zijn lijdensweg tot op het kruis vast
aan zijn liefde. Daarin mogen wij delen. Zijn dood schenkt ons
verzoening en nieuw leven. De Heilige Geest is God aan het werk in
het heden. Hij spreekt aan, Hij wijst de weg en stelt in staat om Jezus
steeds meer na te volgen.
De betekenis van de doop gaat nooit verloren. Als wij verkeerde
keuzes maken, houdt Gods liefde toch niet op. Reden genoeg om dan
weer het goede te kiezen, want onze band met God is voor altijd.
Zoals bij het joodse volk de kleine kinderen besneden worden, zo
dopen wij ook de kinderen van de gelovigen. Want het goede nieuws
van Jezus geldt voor ieder mens, ook de jongsten. Daarom heeft Jezus
kinderen tot zich geroepen, ze omarmd en gezegend. Hij was het die
niet de kinderen opriep te geloven als de volwassenen, maar de
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volwassenen vertelde dat zij het Koninkrijk van God moeten ontvangen
als een kind.
Doopgebed
Naamgeving
Doopvragen:

Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen, mogen
ze gedoopt worden. Willen jullie daarom antwoord geven op de
volgende vragen:
-

-

Verlangen jullie dat je kind gedoopt wordt in de Naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Willen jullie deel uitmaken van en betrokken zijn bij de gemeente,
die gedoopt is in de dood en de opstanding van Jezus Christus?
Beloven jullie, terwijl jullie de goedheid en liefde van de Heer in
gedachten houden, voor jullie kinderen een goede en lieve vader
en moeder te zijn?
Beloven jullie dit kind groot te brengen in de geest van het
Evangelie?
Beloven jullie dit kind trouw te zijn, wat de toekomst ook zal
brengen, in gedachten houdend dat jullie kinderen uit God
geboren zijn?

Wij luisteren naar een opname van opwekking 347
(3:26; https://www.youtube.com/watch?v=xXoFmZjbjkQ)

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
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Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4 x)
Naam aller Namen, naam aller Namen
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Hei'lge Geest,
die Gods Woord aan ons bevestigd:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam:
Jezus, U bent Heer, U bent Heer (4 x)
Naam aller namen, naam aller namen.
Vraag aan de gemeente

Familieleden, vrienden, leden van Christus kerk, u allen hier en door internet
verbonden, u bent getuigen van deze doop en daarmee in zekere zin ook
medeverantwoordelijk voor het opgroeien van dit kind. Wilt u hem in uw
midden ontvangen, en wilt u de ouders, wanneer u daartoe geroepen wordt,
terzijde staan, als zij proberen om Thomas groot te brengen in de geest van
het evangelie, opdat hij zijn doop leert verstaan? Wat is daarop uw
antwoord?
Allen: JA!

Bediening van de Heilige Doop

7

Dienst van het Woord
Lezing: Johannes 20: 24-29

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent
‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus
kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei
hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers
in zijn handen zie en met mijn vingers kan
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan
leggen, zal ik het geloven.’
26
Een week later waren de leerlingen
weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij.
Terwijl de deuren gesloten waren, kwam
Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie
vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot
Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet
langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas
antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus
zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt,
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven.’
24

Lezing: Handelingen 12: 1-17

Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente
gevangen en mishandelde hen. 2Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met
het zwaard ter dood brengen. 3 Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op
reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het
Ongedesemde brood. 4 Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis,
waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken,
met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te
berechten.
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Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol
vuur voor hem bidden tot God.
1
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In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen
tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook
voor de deur van de kerker stonden bewakers. 7 Toen verscheen er plotseling
een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel
stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen
vielen de ketens van zijn handen. 8 De engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel
om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de engel: ‘Sla je mantel
om en volg mij.’ 9 Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te
beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij
meende een visioen te zien. 10 Toen ze de eerste en tweede wachtpost
voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De
poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren gekomen liepen
ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. 11
Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik zeker dat de
Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te
bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren
zou.’
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Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van
Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen
was gekomen om te bidden. 13 Nadat hij op de deur van het voorportaal had
geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Rhode heette, om open te
doen, 14maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze
vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus
voor de poort stond. 15 ‘Je bent niet goed wijs,’ zeiden ze tegen haar, maar ze
bleef volhouden dat het echt zo was. ‘Dan is het zijn beschermengel,’ zeiden
ze ten slotte. 16 Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen.
Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het
was. 17 Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem
uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: ‘Stel Jakobus en de anderen
hiervan op de hoogte.’ Toen vertrok hij naar elders.
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Wij luisteren naar solozang: Ik zal er zijn (van Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Verkondiging
Wij luisteren naar het lied Doop van de CD ‘Via Dolorosa’ van Sela:

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
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Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Dienst van het Antwoord
Dankgebed en voorbede
Wij luisteren naar solozang van Lied 416: 1, 2 en 3

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.

11

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,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders
geluk te wensen door hen toe te knikken, terwijl u voor de kansel
langs hen heen loopt.

Bij de uitgang kunt u uw gaven voor de collecte in de mandjes laten vallen
die daarvoor klaar staan.

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl
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