Liturgie Doopdienst
In deze dienst wordt het sacrament van de Heilige Doop
bediend aan

Rosie Elisabeth Everaers
dochter van Coen en Jennifer Everaers-Moerland
en zusje van Yara

zondag 18 juli 2021 om 10.00 uur
in de Hervormde Kerk te Oud-Vossemeer
voorganger: ds. P.L. de Jong
ouderling van dienst: Herman van Heemskerk
organist: Sam Everaers

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1
1. Juich aarde, juich alom den Heer',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
Stil gebed (we gaan staan)
Bemoediging en groet
Aanvangstekst (we gaan zitten)
Zingen: Psalm 100: 2, 3 en 4
2. De Heer' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.
4. Want goedertieren is de Heer';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Dooponderwijs
Doopgebed

Doopgeloften
Zuster en broeder, u hebt gehoord dat de doop een instelling
van God is om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te
verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit
gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan voor ieder
duidelijk is dat u zo gezind bent, vraag ik u op de volgende drie
vragen te antwoorden:
Ten eerste: Gelooft u dat uw kind -hoewel het van nature met
ons als zondaar onder het oordeel van God ligt- in Christus in
genade aangenomen en geheiligd is. En dat het daarom als lid
van de Gemeente de doop ontvangt?
Ten tweede: Gelooft u dat het Evangelie van Gods genade in
Jezus Christus, in de Schriften van het Oude en Nieuwe
Testament vervat, en door de Kerk hier in de Twaalf Artikelen
van het christelijk geloof beleden, de enige weg ten leven is?
Ten derde: Belooft u en neemt u op u, dit kind waarvan u vader
en moeder bent, in dit geloof bij het opgroeien naar uw
vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen,
opdat het kind zelf zijn Doop mag verstaan?
Wat is daarop uw antwoord:
Coen Everaers
Jennifer Everaers-Moerland
De kinderen in de kerk mogen naar voren komen.
Kindermoment
Kinderlied: Laat de kind’ren tot Mij komen,………
1. Laat de kind’ren tot mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

2. Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.
Bediening van de Heilige Doop
Rosie Elisabeth Everaers, ik doop je in de Naam van de Vader,
en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Dooptekst:
`……., zo zegt de HEER, …..: Wees niet bang, …., Ik heb je bij je
naam geroepen, je bent van Mij! …… .
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd
zoveel van je dat Ik de mensheid zou geven in ruil voor jou, …. .’
(Jesaja 43: 1 en 4).
Toezingen: Psalm 134: 3 en 4 (staande)
3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!
4. Uw naam zij glorie toegebracht,
die naam draagt nu een nieuw geslacht
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest
Lof zij U Vader, Zoon en Geest (A.F. Troost)
Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de zondagsschool.

Dank voor de doop en gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezing: Handelingen 11: 19-30,
De uitbreiding van het Evangelie naar Antiochië
19. Zij nu die, door de verdrukking die in verband met Stefanus
plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land
door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand
het Woord spraken dan alleen tot de Joden.
20. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit
Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord
richtten tot de Griekssprekenden en de Heere Jezus
verkondigden.
21. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal
geloofde en bekeerde zich tot de Heere.
22. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem
was, ter ore en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan
tot Antiochië toe.
23. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag,
werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een
hartelijk voornemen bij de Heere te blijven.
24. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en
van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere
toegevoegd.
25. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken; en
toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië.
26. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente
samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de
discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd
werden.
Agabus voorspelt een grote hongersnood
27. En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem
naar Antiochië.
28. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en
gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood zou

zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer
Claudius.
29. En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te
sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden,
30. en dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen
door de hand van Barnabas en Saulus.
Tekst: `En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente
samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de
discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd
werden.’ (Handelingen 11: 26)
Prediking
Zingen: Ik zal er zijn (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’.
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.
‘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’,
uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Een toekomst vol van hoop (Sela) (staande)
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Zegen
Collecten bij de uitgang voor Eredienst, kerk en voor het
Verenigingsgebouw

