Liturgie voor de doopdienst van zondag 30 december 2018, in de
Goede Herderkerk te Epe, waarin Wout ter Beek gedoopt zal worden.
VOORGANGER: Ds. G. C. Buijs
ORGANISTE: Rianne Beumer
**********************************************************************************
Welkom en mededelingen
Moment van stil gebed
Zingen: Psalm 139 : 1 en 2
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.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen:
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein:
Tijdens het binnendragen van Wout speelt de organist:
het refrein van Lied 417 (Hemelhoog)
Onderwijzing
Doopgebed

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 617A (Hemelhoog)
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 506 : 1 (Hemelhoog)
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 binnenlopen.
Gelofte
Doopplechtigheid
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Zingen: Lied 61 : 1 (2x) (Hemelhoog)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven.
(Allen gaan zitten)

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd
gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet
wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen
opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als
door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen
aan het licht komen.’

Ouderling overhandigt de kinderbijbel
Zingen: Lied 513
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 2 : 21 – 35 (NBV)
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden,
kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij
in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
Toewijding van Jezus in de tempel
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet
van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar
Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is
voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon
moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer
brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven
of twee jonge gewone duiven.Er woonde toen in Jeruzalem een
zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag
naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige
Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest
geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de
Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de
tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met
hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn
armen en loofde hij God met de woorden:
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God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.
Preek

4

Zingen: Lied 512 : 1, 2, 3 en 4

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
Zegen
*****

Gebeden afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug van de kindernevendienst
Slotlied: Lied 413
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
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