Orde van dienst voor
zondag 14 januari 2018
om 10.30 uur
in de Lutherse Kerk te Woerden

Het is vandaag de 2e zondag na Epifanie.
In deze dienst zal het teken van de heilige doop bediend worden aan
Enrico Maxim Vos.
De liturgische kleur is wit; kleur van het nieuwe leven.

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Maarten van Diggelen
lector: Loes van Daalen
organist: Jeroen de Haan
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De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel
Welkom


wie kan gaat staan

Morgenlied: lied 287
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3. Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
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Votum
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
allen Amen.
Bemoediging en drempelgebed
v.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
a.
en laat ons weer in vrede leven.
v.
Amen.


wij gaan zitten

Eerste psalm: lied 100
Deze psalm wordt omsloten door de antifoon:
‘Zie, nu komt de Heer en in zijn hand is het rijk en de kracht en de
heerlijkheid’, Maleachi 3, 1 en 1 Kronieken 29, 12 (uit: Luthers
antifonenboek)
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Psalm 100:

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’
3. Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
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Kyrie en Gloria: 299 e
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Gebedsgroet
voorganger:

allen:
8

v.

a.

Laat ons bidden
….
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Dienst van het woord
Kindermoment
Inleiding op de lezingen
Eerste lezing uit het oude testament: Jesaja 62: 1-4 en 11-12
Gradualelied: lied 530

2. Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.
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4. Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Epistellezing: Romeinen 12: 1-6
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Zondagslied: 522: 1, 3 en 4
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4. Gij zegt het zelf: wie op U hoopt
– dit moet de wereld horen –
wie U gelooft, in U gedoopt,
die is uit U geboren.
En zonder werken van de wet,
en zonder machtloos pogen,
wordt hij gereinigd en gered
en staat hij voor uw ogen,
voltooid en zonder zonden.
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wie kan gaat staan

Halleluja: lied 338g
psalmvers: ‘Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met
vreugde’ (Psalm 100, 1, 2a)

Lezing van het Evangelie: Mattheüs 3: 13 -17
Schriftacclamatie

Credo: lied 340c

13



wij gaan zitten

Preek
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De heilige doop
De dopeling wordt binnengebracht door Janna van Dommelen,
terwijl we zingen:
Dooplied: lied 348: 1,2,3, 5 en 6

.

2. Hier zijn wij dan:
van U is ’t jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.
3. Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriend'lijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij U zoeken zijt Gij daar.
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6. Uw teken spreekt –
Gij wilt zijn Heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en herrezen
in Vader, Zoon en heil'ge Geest.

Presentatie
Als dopeling is hier in Gods huis Enrico binnengebracht, zoon van
Michiel Vos en Charlotte van Dommelen. Michiel en Charlotte,
welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven:
Enrico Maxim
Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.
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Gezongen doopgebed
voorganger:
Het is waardig en recht, het is heilzaam en goed
om U Heer God te danken.

voorganger:
koor:
voorganger:
koor:
voorganger:
koor:

Gij redde Noach uit de vloed,
bevrijdde Israël door het water,
Gij haalde Jona uit de diepte.
Evenzo heeft Jezus Messias om onze zonden geleden:
Hij is gedoopt aan het kruis.
Hij heeft zo geopenbaard zijn ondergang en doorgang
het paasgeheim van het leven.
Deze weg heeft Hij gekozen toen Hij zich boog
in het water, onder het water van de Jordaan
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voorganger:
koor:
voorganger:
koor:

Want dit heeft Jezus gesproken:
“In hemel en op aarde is Mij de macht gegeven.
Gaat dan heen de wereld in,
maakt de mensen tot mijn leerling,
en doopt hen in mijn Naam:
in de Naam van de Vader,
in de Naam van de Zoon,
in de Naam van de Heilige Geest.
Ga hen voor en leert hen mijn woorden te bewaren,
mijn woorden te doen.”

voorganger:
koor:

Heilig door uw woord dit water,
geef de genade van uw Geest aan de mens hierin
gedoopt.
Laat hem horen bij uw lichaam,
geef hem vreugde van bestaan
al de dagen van zijn leven.
Want Gij zijt groot en machtig
en brengt uw kinderen bijeen
van de einde der aarde. Amen.

voorganger:
koor:
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Doop en handoplegging
Enrico Maxim Vos,
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.
Zegenbede:
voorganger: En de Heer zal je leven bewaren,
waar je uitgaat en daar waar je ingaat,
je vervullen met zijn Heil’ge Geest,
je bekleden met feestelijk wit,
met het oog op het eeuwige leven,
en je aanreiken licht uit de hemel.
allen:

koor:

Want als de Heer naar het bruiloftsfeest komt,
dan zal je gaan met jouw licht naar Hem toe,
dan zal je lachen en vrolijkheid zijn,
dan zal je leven in ’t land van het recht.

allen:
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Doopvragen
Michiel en Charlotte,
Beloven jullie Enrico, die aan jullie is toevertrouwd,
met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie hem op te voeden,
naar het evangelie van Jezus Christus,
levend in de vrijheid van Gods kinderen,
en hem in liefde trouw te blijven
welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?
Aansteken van de doopkaars door Sander Vos
Verwelkoming
voorganger: Gemeente, draag Enrico die gedoopt is in uw
gebeden en ga met hem de weg van het koninkrijk.
allen:
Welkom, kind van God
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Vredegroet
voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
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Wij geven elkaar een teken van vrede, daarna zingen wij:
Loflied: 704
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2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
Mededelingen
Gebeden en gaven
Collectespel: onderwijl inzameling van de gaven
Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie 368c en stil gebed
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Onze Vader



wie kan gaat staan

Slotlied: 526: 1, 2 en 4

23

2. Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

4. Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Zending en zegen

Orgelspel
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