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de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Heel de aarde jubelt en juicht
Psalm 67a

bediening van de heilige Doop aan
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2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
refrein
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3. Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
refrein

Zingen

De dag gaat open voor het woord des Heren
Lied 217: 1, 2, 3 en 4

4. Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
refrein
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

Drempelgebed

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.
Amen.

3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Smeekgebed
Kyrie en Gloria

…. zo bidden wij en zingen:
299 e
I = voorganger, II = allen
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de gemeente gaat zitten

(voor het Gloiia gaan we staan)
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van
de zondag

Wees hier aanwezig, God,
spreek uw Woord
en doe ons thuisraken
in het geheim van het leven,
dat ons verschijnt in Jezus,
de Zoon van uw welbehagen,
de nieuwe mens die ons hoop geeft,
dit uur en alle dagen.
Amen.
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2. Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria.

De heilige Doop
Onderwijzing

‘Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
aan Hem behoren wij toe.’

3. Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, een diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee. Refrein.

Onze Heer Jezus Christus,
die zich heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood,
en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen delen in zijn leven,
heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven:
‘Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen
door hen te dopen
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Zingen

Refrein.

4. Dat teken is een heilsgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.

Refrein.

5. 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.
Presentatie
ouderling

Jouw leven staat aan het begin
Lied 354

Hier in Gods huis is binnengebracht
Lucas Vlug,
zoon van
Guido Vlug & Annelieke Vlug – van Brandenburg
de doopouders komen naar voren

voorganger

Guido en Annelieke,
verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Ja, dat verlangen wij.
En met welke naam zal jullie kind gedoopt worden?
Lucas Henny Franciscus Vlug
Moge deze naam geschreven staan
in de palm van Gods hand.
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Doopgebed

U moeten wij danken, HEER onze God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt
op leven en dood.

Belijdenis

In gemeenschap met de Kerk van alle plaatsen
en alle eeuwen belijden wij, zingende, ons geloof
de gemeente gaat staan

Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.

Klein credo: Wij geloven één voor één
Lied 344

Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered
en geleid naar het land van belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als de eerstgeborene van uw toekomst.
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest,
op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.

de gemeente gaat zitten
de kinderen mogen zich verzamelen bij de doopvont

Aandacht voor de kinderen

Wij bidden U nu voor Lucas
die de doop zal ondergaan:
red ook zijn leven
uit het water van nood en dood,
neem hem aan als uw kind,
leid en bewaar hem door uw Geest,
geef hem mensen die hem voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente,
doe hem groeien
in geloof en hoop en liefde,
zodat hij uw bondgenoot blijkt te zijn,
levend lidmaat van het lichaam
van Jezus Christus uw Zoon,
met U en de heilige Geest
geprezen tot in eeuwigheid.
Amen.

Doop en handoplegging
Lucas Henny Franciscus Vlug
ik doop je
in de Naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Je bent een kind van God,
getekend + met het kruis van Christus.
de doopkaars wordt overhandigd, ontstoken aan de Paaskaars.

Ontvang het licht van Christus.
Geloften
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Zo is de naam van dit kind nu verenigd
met de Naam van de drie-enige God.

Guido en Annelieke,
jullie hebben Lucas ontvangen als een kind van God.
Willen jullie je door zijn aanwezigheid in jullie huis
laten sterken in het geloof?
En willen jullie hem voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.
De gedoopte en de kinderen gaan naar de nevendienstruimte
Wisseling stola

Ja, dat willen wij
Verwelkoming

de gemeente gaat staan

Gemeente, draagt hem
die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

De heilige Schrift
Toralezing
Antwoordpsalm

Genesis 45: 3-11,15
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Psalm 103: 1, 2 en 3

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
we brengen elkaar de vredegroet

Loflied

Geloofd zij God die heel de aarde tot leven wekt
Lied 343

2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.
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3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Evangelielezing

halleluja,
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Lucas 6:27-38

Gebeden en Gaven

Acclamatie

Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: …... zo bidden wij (368c)

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Improvisatie Lied 973

Zingen

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

Stil gebed en Onze Vader

Lied 973

Collecten:

1. Missionair werk 2. Kerk
tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche

Gebed over de gaven
de gemeente gaat staan

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
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Slotlied

Ga met God en Hij zal met je zijn
Lied 416

Orgelspel

Mededelingen:

Vanavond om 19.00 uur Taizé-viering in de Pauluskerk
“Vooraf aan de 40-dagentijdvespers op 12, 19 en 26 maart en 2, 9
en 16 april,
worden door de ZWO-commissie sobere maaltijden georganiseerd.
Wilt u mee eten? Schrijf uw naam op de gele intekenlijst!"

2. 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.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. 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.
Zending en zegen
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