GELOOFSGEMEENSCHAP
DE DRIE RANKEN

ORDE VAN DIENST – ZONDAG 12 september 2021

‘aangeraakt’

In deze viering zal de doop worden bediend aan

Moïse Cassule, Felicia Amore en Gloria de Fatima
Malengele
voorgangers: Gertrudeke van der Maas en Ad Wijlhuizen
muziek: Rudi Coppoolse en zangers van Pur Sang
--------
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Welkom door ouderling
VOORBEREIDING
Openingslied: Lied 216 ‘Dit is een morgen’ (mel. ‘Morning has Broken’)
1. Dit is de morgen als ooit de
eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor
de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het
woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van
boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en
bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is
goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Opening en groet
Lied 291c ‘Onze Hulp’
Voorzang:
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij is voor ons een barmhartige Vader en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
Allen:
Onze hulp is de naam van de Heer
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
DIENST VAN HET WOORD
Inleiding op de viering
Gebed
Schriftlezing: Markus 8: 22-26

Lector:
Allen:

Woord van de Eeuwige
Wij danken God

Zingen Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’
1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid
spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
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Overdenking
Instrumentaal
BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Inleiding op de doop
Geloofsbelijdenis ( gezamenlijk, staande, uitgesproken)
vg.
allen
vg.
allen
vg.
allen
vg.
allen
vg.
allen
vg.
allen

vg.
allen

Ik geloof in God, de Éne,
Bron van wijsheid en licht, die Jezus zijn Vader noemde,
en die zich als een Moeder inzet voor het leven van haar
kinderen.
Ik geloof dat die God, de God van Abraham en Sara,
met zijn Geestkracht in mij werkt
en mij en alle mensen roept tot een zinvol bestaan,
bevrijd en geleid door de liefde
en dat ik geroepen ben tot zorgende aandacht voor mijn naaste
en voor de schepping die mij als woonplaats gegeven is.
Er is veel in dit leven dat ik niet begrijp,
en dat mij het geloven soms moeilijk maakt
ik lijd ook aan het kwaad dat ik in mij zie en om mij heen.
Toch kies ik ervoor in vertrouwen te leven
op de roepstem van God, op de gestalte van Jezus,
op het leven ondanks de dood.
Altijd weer zal ik hopen op een toekomst van vrede
voor de kinderen van vandaag,
en geloven, dat ondanks alles,
het leven kostbaar is en waard geleefd te worden
tot de dag dat ik thuiskomen mag,
daar, waar mijn bestemming is, in mijn God.
Ik geloof,
Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Amen.
(allen gaan zitten)
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Kinderen worden opgehaald en komen binnen met dit lied:

2.

Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen.

Gesprekje met Moïse en Felicia over de doop
Vragen aan de ouders Nela en Carlos Malengele:

Willen jullie vandaag voor jullie kinderen de doop ontvangen als een teken en
bevestiging van Gods liefde voor hen?
wat is daarop jullie antwoord?

Ja, dat willen wij graag!

Dooplied:
1.Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron
Want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom
refr. Door het water vroeg of later
kom je dichtbij het geheim

In de hoge hemel staat er
dat je kind van’t licht mag zijn.
3.Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin
refr.Door het water ………

Bediening van de doop
……….ik doop je in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Zalving en zegening
…….Je bent een geliefd mensenkind van God, getekend + met het kruis van
Christus
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Aanreiken van de doopkaars
Na de laatste dopeling:
Zingen lied 359 ‘Leven is gegeven’
Melodie: ‘Ozewiezewoze’
1. Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

2. Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

Doopvragen aan de ouders:
-

Geloof je dat jullie kinderen ook uit God geboren zijn?
Beloven jullie je kinderen de verhalen te zullen vertellen
en deze voor te leven: de verhalen van hoop en licht,
de verhalen van God en mensen, het evangelie van Jezus Christus?
Beloven jullie je kinderen te spreken over hun doop en hen vertrouwd
te maken met de kerk van Jezus Christus?

wat is daarop jullie antwoord?

Ja, van harte!

Vraag aan de peters en meter: Eddy, Claudia Sonia en Kiko
Beloven jullie Gloria, Felicia en Moïse trouw te zijn in vriendschap en betrokken
te zijn bij hun leven, met hen zoekend naar geloof, hoop en liefde?
wat is daarop jullie antwoord?

Ja, dat beloof ik!

Vraag aan de geloofsgemeenschap (allen staan zo mogelijk)
Geloofsgemeenschap van De Drie Ranken, willen jullie Moïse, Felicia en Gloria
opnemen in de geloofsgemeenschap en hen in vreugde en vragen meenemen
op de weg van God?
wat is daarop jullie antwoord?

Ja, dat willen wij!

Zingen: Lied 704: ‘Dank, dank nu allen God’
1.

Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.
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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.

Slotgebed, afgesloten door het Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Aandacht voor de collectes.
Je kunt je bijdrage geven via de app Appostel of overmaken via deze link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
A. De diaconale collecte is bestemd voor Plaatselijke instellingen / Stichting
SchuldHulpMaatje Apeldoorn.
B. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap De Drie
Ranken.
C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de wijkkas.
Gezongen zegen: Lied 430 a en c
Voorganger:
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
Voorzang:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Allen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voorganger:

Het licht van Gods ogen gaat over u op!
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Allen:
Allen canon
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
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