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O rde  van  d iens t
voor de viering op zondag 15 november 2020 in De Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Van ‘t Hof
Muzikale begeleiding: Caroline van der Laan

Thema: ‘Jij maakt het verschil’
In deze dienst wordt gedoopt: LYVIA van Hemel

Muziek

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: ‘You raise me up’                  
(https://www.youtube.com/watch?v=9bxc9hbwkkw)

Bemoediging: 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer  
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

VIERING VAN DE HEILIGE DOOP
Gedicht 

Delen van enkele gedachten over de doop

Luisteren naar: ‘God kent jou’
(https://www.youtube.com/watch?v=DfAuq2xXH2s)

Binnendragen van HET DOOPWATER door Xuan

Water gieten in de doopvont 

Doopouders gaan om het doopvont staan

Doopvragen:
Geloven jullie in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en willen jullie dat
Lyvia in Zijn naam wordt gedoopt?
Ontvangen jullie haar als een uniek geschenk van God: aan jullie toevertrouwd
om goed voor te zorgen?
Beloven jullie haar in woorden en daden voor te gaan op de weg die Jezus
Christus ons gewezen heeft?

Doopbediening

Luisteren naar: Lied 348: 9  (‘Er is gedoopt’)
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Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.

Opplakken van de doopnaam op de dooprol.

Overhandiging van de doopkaars en de doopkaart.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken van de Bijbelkaars  

Lezing: Matt 25: 31 t/m 40

Overdenking

Luisteren naar lied 222 uit Ev.Liedboek

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden,   -voorbeden 

Slotlied: 753: 1, 2, 6

Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegenbede, die wordt beaamd met een muzikaal driemaal ‘amen’

Muziek bij het verlaten van de kerk 
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