Liturgie voor de doopdienst op

6 december 2020
waarin gedoopt zal worden

Protestantse Gemeente te Nijbroek

Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Organist: Aart Stenfert

Dienst van voorbereiding
Welkom en mededelingen
Wij luisteren naar psalm 84, vers 1 en 6 gezongen door de solist, vers 2
gesproken

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
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6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
allen gaan staan
Stil gebed, votum en groet

allen gaan zitten
Gebed om Gods goede zorg en om de aanwezigheid van Zijn Geest

Dienst van de doop
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
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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
volwassenen vertelde dat zij het Koninkrijk van God moeten ontvangen
als een kind.

Wij luisteren naar het lied Doop van Sela,
via https://youtu.be/OdZ-m6zOOsc

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,
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van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Refrein:

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. (2 x)

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.
Refrein
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?
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-

-

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 als lied van opdragen en toewijding naar Opwekking 520:
1, 2 en 3 een opname uit de trouwdienst van Allard en Jedidiah
op 2 september 2016.

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
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 haar in uw
midden ontvangen, en wilt u de ouders, wanneer u daartoe geroepen wordt,
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terzijde staan, als zij proberen om Eloïse groot te brengen in de geest van het
evangelie, opdat zij haar doop leert verstaan? Wat is daarop uw antwoord?
Allen: JA!
Bediening van de Heilige Doop

Dienst van het Woord
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mat. 1 : 18-24

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te
zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was,
wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te
verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel
van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw
Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige
Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn
volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal
zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’
wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de
engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw.
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Wij luisteren eerst naar de melodie van lied 512, en horen daarna
couplet: 1, 2 en 3, uitgesproken

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
2. Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
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3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 7: 1-16

In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over
Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de
zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde
er niet in haar in te nemen. 2Toen het koningshuis van David het bericht
kreeg dat Aram en Efraïm de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning
en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de
storm. 3Toen zei de Heer tegen Jesaja: ‘Ga samen met je zoon Sear-Jasub op
weg om Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de
watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. 4Zeg tegen hem: “Houd
het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken
hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook
oplaait. 5Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met
die zoon van Remaljahu, en zeggen: 6‘Laten we tegen Juda ten strijde
trekken, het verscheuren en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van
Tabeal aan als koning’ – 7maar dit zegt God, de Heer: Het zal niet gebeuren,
het zal niet zo gaan. 8Immers, het hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd
van Damascus is die Resin. – Nog vijfenzestig jaar en het volk van Efraïm
bestaat niet meer. – 9 Het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van
Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben,
houden jullie stand.”’
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De Heer liet verder tegen Achaz zeggen: 11‘Vraag om een teken van
de Heer, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge
hemel.’ 12Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal
de Heer niet op de proef stellen.’ 13Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis
van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God
tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is
zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. 15 Boter
en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het
goede te kiezen. 16 Want voordat de jongen in staat is om het kwade te
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verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u
zo veel angst inboezemen, ontvolkt zijn.
Wij luisteren naar lied 512: 4, 5 en 6, gezongen door de solist

4. al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.
5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.
Verkondiging: Zijn naam zal zijn Immanuel, God is met ons
Wij luisteren naar What a beautiful name it is van Hillsong via
https://youtu.be/nQWFzMvCfLE

You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ
What a beautiful name it is (2 x)
The name of Jesus Christ my King
What a beautiful name it is
Nothing compares to this
What a beautiful name it is
The name of Jesus
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You didn't want heaven without us
So Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now
What a wonderful name it is (2 x)
The name of Jesus Christ my King
What a wonderful name it is
Nothing compares to this
What a wonderful name it is
The name of Jesus
How sweet is Your name Lord
How good You are
We love to sing in Your name Lord
We love to sing it through Your...
Death could not hold You
The veil tore before You
You silenced the boast of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again
You have no rival
You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the name above all names
What a powerful name it is (2 x)
The name of Jesus Christ my King
What a powerful name it is
Nothing can stand against
What a powerful name it is
The name of Jesus
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You have no rival
You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the name above all names
What a powerful name it is
What a powerful name it is
The name of Jesus Christ my King
What a powerful name it is
Nothing can stand against
What a powerful name it is
The name of Jesus

Dienst van het Antwoord
Dankgebed en voorbede
Wij luisteren naar psalm 150, gezongen door de solist

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
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opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

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.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
' 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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