Liturgie 6 september 2020, 9:30u, Hervormde Gemeente Rhoon
In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Floris Pieter Barendregt
Voorganger: ds C.D. van Alphen
Organist: Martin Butter
Zang: Annelies Barendregt-Smouter en Hanna Butter

Vanwege corona-maatregelen kunnen de liederen helaas nog niet meegezongen worden.
Het slotlied wordt wel door de hele gemeente gezongen.
Orgelspel
Welkom en afkondigingen namens de kerkenraad
Intochtslied: Psalm 108: 1
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.
De gemeente gaat staan
Stil gebed
Bemoediging en groet
De gemeente gaat zitten
Zingen: Doop (Sela)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
Apostolische Geloofsbelijdenis (samen gesproken, staande)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde;
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige, algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden;
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Onderwijzing over de doop

Zingen: Lied 347: 1, 3
Tijdens het zingen wordt de dopeling binnengebracht
Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.
Al het onze is u gewijd,
’t liefste wat Ge ons toevertrouwde
wordt als offer u bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.
Gebed
Doopgelofte
De kinderen in de kerk mogen naar voren komen
Moment met de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Vraag aan de gemeente
Gemeente, wilt u dit kind, dat gedoopt is, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en
naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?
Antwoord: Ja.
Zingen: Lied 363 (Psalm 134: 3, berijming 1773)
Dat 's HEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Toespraak ouderling van dienst
Kinderlied: ‘Weet je dat de Vader je kent’
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand.
Een parel in Gods hand.
Ik weet, dat de Vader me kent.
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand.
Een parel in Gods hand.
Dankgebed en gebed om de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar
de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23
Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht
viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van de vaste
wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het
einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen de leerlingen hem
op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het
uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus
antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet
komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus
toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast
en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind
liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods
Zoon!’
Verkondiging: ‘Kom!’
Zingen: Lied 352: 1, 2, 5, 6
Jezus, Meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.
Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donk're nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!
Gij hebt, uit de dood verrezen,
't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
't water brengt ons weer aan land.
Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.
Tijdens het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst.
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken ‘Onze
Vader’
Inzameling van de gaven, bestemd voor…
In de dienst vindt geen collecte plaats. U kunt uw gift overmaken op… of via de website.
Ook staan er zendingsbussen bij de uitgang.

Slotlied: 885 (staande, door de hele gemeente)
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Zegen
Orgelspel
U kunt de kerk verlaten op aangeven van de daartoe aangewezen personen.

Wij wensen u een fijne en gezegende zondag!
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ds C.D. van Alphen
cdvanalphen@hotmail.com
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