Liturgie voor de doopdienst van zondag 13 mei 2018, in de
Goede Herderkerk te Epe, waarin Judah Groeneveld, Pauline van
Ee, Joost van Rijsten en Sion Reurink gedoopt zullen worden.
VOORGANGER: Ds. B. Lampen
ORGANIST: Johan Smit
OUDERLING VAN DIENST: Nely Kroes
******************************************************************************
Welkomstwoord, Mededelingen en Stil Gebed
Intochtslied: Lied 885 : 1 en 2 (staande)
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein:

Formulier voor de bediening van de Heilige Doop
Samenzang: Lied 354 : 1, 3, 4, 5
Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee. Refrein:
Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent. Refrein:
Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt. Refrein:

Votum en Groet
Bediening Heilige Doop
Samenzang: Psalm 139 : 1 en 7
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Samenzang: Lied 437 : 2
Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.
Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de
Heilige Geest
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Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 8 – 15 (NBV)
Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard
hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het
geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees
op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende
theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich
richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in
hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u
één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent
ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet
door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door
het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u
immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven
gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood
heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw
onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend
gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het
document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd,
uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij
heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen
openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen
getriomfeerd.
Samenzang: Lied 358 : 1 en 2 (Hemelhoog)
Nabij Gods hoog verheven troon
is Iemand die steeds voor mij pleit;
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon
en Priester tot in eeuwigheid.
Mijn naam, geschreven in zijn hand,
bewaart Hij eeuwig in zijn hart;
ik weet: geen aanklacht houdt meer stand,
wanneer mijn Redder pleit voor mij, (2x)
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Al klaagt de satan mij steeds aan,
terwijl hij wijst op al mijn schuld;
ik kijk omhoog en zie Hem staan
die alles voor mij heeft vervuld.
Omdat Hij al mijn zonden droeg,
en door zijn bloed ben ik nu vrij,
want Jezus’ offer was genoeg
voor Gods vergeving ook voor mij, (2x)
Verkondiging
Samenzang: Lied 939 : 2 en 3
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.
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.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
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Slotlied: Lied 460 : 1, 2, 4 (Hemelhoog) (staande)
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”.
Refrein: ‘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’. (2x)
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. Refrein:
O Naam aller namen, aan U aller 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. Refrein:
Zegen
*****
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