Orde van dienst zondag 25 april 2021
4e zondag van Pasen, zondag Jubilate
Dorpskerk Zuidhorn

‘De goede herder, Sieger Köder (1925-2015)
In deze dienst zal Ilse Sannie Martini worden gedoopt

Voorganger: ds. Hester Wouda
Voorzanger: Yke Luinenburg
Organist: Jan de Vries

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het begin van deze dienst is prikkelarm. Dat betekent vandaag
dat het begin van de dienst zonder muziek zal zijn. Na de doop
gaan de kinderen naar Klein Henckema en zullen er liederen en
orgelspel klinken.
Welkom
Bemoediging
Voorganger:
Voorganger:

Onze Hulp is…
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw is…

Drempel- en kyriegebed
DE DIENST VAN DE DOOP
De groet
Voorganger:
Allen:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER

Inleidende woorden
Gedicht voorgelezen door tante Elise, oma Zwanie en oma Janny:
Door het water van de doop
wil de Heer een teken geven
Niet alleen slechts voor vandaag
maar voor je hele leven.
Door de doop hoor je bij Hem
Hij wil steeds jouw Vader zijn.
Hij geeft jou zijn grote liefde
ook al ben je nu nog klein.
Word je groter? Krijg je zorgen?
Leg je hand in die van Hem.
Hij wil jou de weg steeds wijzen.
Luister dus maar naar Zijn stem.
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Die stem zegt: "Kom, vertrouw me maar,
waarheen je weg ook gaat".
Want door je doop mag jij steeds weten
dat God de Heer je nooit verlaat.
(tekst: Ellen Zieleman)

Het water wordt in de doopvont gegoten door Lars
Tekst gelezen door Menno:
Wij wensen je twee stevige voeten om door het leven te gaan
Wij wensen je twee stevige handen om anderen bij te staan
Wij wensen je een mond om te lachen
met vrienden die vrolijk zijn
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn
Wij wensen je twee heldere ogen om te zien
wat kwaad is of goed,
Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet
Wij wensen je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint
Maar bovenal heb je Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind.
(Bron: onbekend)
Presentatie van de dopeling:
Voorganger: Menno en Jantina, willen jullie dat julie dochter
wordt gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest?
Menno en Jantina: Ja, dat willen wij
Voorganger: Welke naam hebben jullie aan jullie kind gegeven,
waarmee het zich gekend mag weten bij God en bij mensen?
Menno en Jantina: Ilse Sannie
Allen: Ilse, je bent welkom.
Klein ben je in deze wereld,
als een zandkorrel langs het strand
maar God heeft jouw naam geschreven
in de palm van zijn hand.
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Doopgebed
Doop van Ilse Sannie Martini
Doopgelofte
Voorganger: Menno en Jantina, willen jullie Ilse ontvangen als
een kind van God en je door haar aanwezigheid in jullie huis en
leven laten sterken in je geloof en beloven jullie haar voor te
gaan op de weg die de Heer ons gebaand heeft?
Menno en Jantina: Ja
Voorganger: Gemeente, wilt u Ilse naar vermogen helpen groeien
in het geloof en wilt u haar helpen Christus na te volgen?
Allen: Ja
Overhandiging van de doopkaars
Namen in het doopboek schrijven
Alex, Lars en Ilse gaan naar hun eigen ruimte
Moment voor de kinderen: filmpje ‘het verloren schaap’
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.
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DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Lezing: Johannes 10 : 11 - 16
Lied: Psalm 23B:1, 2 en 5 ‘De Heer is mijn herder’
1 De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.
2 De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.
5 De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.
Overdenking
Orgelspel
Wensen voor Ilse
Lied: ‘Ik zal er zijn’, Sela
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DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, afgewisseld met:

Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen en digitale inzameling van de gaven
Uittochtslied: 653:1, 3, 6 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
3 Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
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7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Zegen
Leg zegenend uw handen op ons hoofd
dat onze gedachten helder en hoopvol zijn.
Leg zegenend uw handen op ons hart,
dat daar liefde voor U en mensen ontvlamt.
Leg zegenend uw handen over onze handen,
dat wij in de wereld uw werk doen,
oprecht en barmhartig
Amen
Orgelspel
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COLLECTE Zondag 25 april
De opbrengst van de collecte is bestemd voor het College van
Kerkrentmeesters.
De kerkrentmeesters hebben als taak de financiën, goederen en
gebouwen behorend bij de kerk te beheren. Mede dankzij de
kerkrentmeesters is het mogelijk dat wij de kerkdiensten nog steeds
kunnen vieren.
Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL89 RABO 0375
8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) onder vermelding van de
Kerkrentmeesters, of gebruik de hieronder afgebeelde QR-code.
Hartelijk dank voor uw gift!

8

