Orde van dienst zondagmorgen 8 april 2018
om 9.30 u in de Johanneskerk te Heerde
Samenzang vanaf 9.15 uur

In deze dienst worden Juda van Hell geb. 22 december 2017
en Noud Tessemaker geb. 12 januari 2018 gedoopt

Voorganger: ds. André van der Graaf
Organist: Henk van der Maten
Ouderling van dienst: Freek Regterschot
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Zingen voor de dienst:

Psalm 105: 1, 5
Looft, looft verheugd den Heer der heren,
aanbidt zijn naam en wilt Hem eren!
Doet zijne glorierijke daan
alom den volkeren verstaan,
en spreekt met aandacht en ontzag
van zijne wond'ren dag aan dag.
God zal zijn waarheid nimmer krenken
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

OTH 265: 1, 2
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
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OTH 282
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 27: 1, 2
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Bemoediging en groet
Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt
heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie en niet loslaat de
werken van zijn handen. Amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus en van
de Heilige Geest. Amen.
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Zingen: Gezang 333: 1, 2, 3, 4, 5
O Here God, ons liefst verlangen,
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven 't U uit uwe hand.
Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis?
Geef dat wij niets zozeer begeren,
als dat ons kind U kennen zal,
die U in Christus onze Here
geopenbaard hebt eens voor al.
Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken:
een lichtglans in de duisternis,
opdat het eens met ons mag wonen,
Heer, in uw hoge, heilge stad,
als al wie Christus' stralend-schone
verschijning hebben liefgehad.

Bediening van de Heilige Doop
Onderwijzing
Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel
en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld.’
In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen
delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk
komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest. Als wij
gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en
zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en
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erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen. Als wij
gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de
afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus
gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij
leven met Hem. Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest,
belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks
ons leven wil vernieuwen.
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te
gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven
aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig
verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen
zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers
bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een
verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties,
een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je
nakomelingen’.
Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken
met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak zelf: ‘Laat de
kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van
God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een
kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet
binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door
hun de handen op te leggen.
Doopgebed
Barmhartige God en Vader, U hebt door de verwoestende wateren van
de zondvloed heen Noach en de zijnen gered.
U hebt door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israel verlost.
U geeft ons en onze kinderen als erfgenamen van Uw verbond deel aan
uw Rijk, door het water van de doop heen.
Wij bidden U, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, wil deze
kinderen, Juda Remko van Hell en Noud Ferdinand Tessemaker,
door de Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met
Hem in zijn dood begraven worden en met Hem opstaan tot een nieuw
leven; geef hen waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij U
vertrouwen, hun kruis opgewekt dragen, eens op de dag van het oordeel
zich getroost het eigendom van Christus mogen weten en in uw
heerlijkheid zullen worden opgenomen.
U zij de lof, tot in eeuwigheid. Amen.
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Belijdenis van het geloof: ‘Apostolische geloofsbelijdenis’
(staande)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en
van 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,
neergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zittend aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de
heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.

We zingen ‘Welkom Noud/Juda in ons midden’ terwijl zij worden
binnengebracht
(onder het naspel van de organist mogen de kinderen die aanwezig
zijn naar voren komen)
Welkom, Noud in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.
Welkom, Juda in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind,
hier mag jij de Naam aanbidden
die met jouw naam zich verbindt.
Welkom, welkom in ons midden,
welkom, nieuwgeboren kind
hier mag jij de Heer aanbidden
die voltooit wat jij begint.
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Doopvragen
Nu u in dit geloof uw kind laat dopen, vraag ik u: Gelooft u dat het
evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods
Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is
samengevat, het enige fundament van onze redding is?
Belijdt u dat uw kind, hoewel zij met ons deelt in zonde, schuld en
oordeel, in Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods verbond en dat
zij daarom behoort gedoopt te zijn?
Belooft u, met de gaven die God u heeft gegeven, uw kinderen voor te
gaan op de weg van de Heer opdat zij hun doop leren verstaan en
zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus?

Uitleg aan de kinderen
Bediening van de doop aan Juda Remko van Hell en Noud
Ferdinand Tessemaker
Zingen (staande): Psalm 134: 3
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!

Aanbieden geschenkje namens de kindernevendienst
Zingen (kinderen) OTH 485:1
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
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Dankgebed en gebed om opening van het Woord
Wij danken U, hemelse Vader, dat U ons en onze kinderen van al onze
zonden reinigt, door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus.
Wij danken U, dat U ons als uw kinderen aanneemt door uw heilige
Geest.
Wij danken U, dat U dit met de heilige Doop aan ons bevestigt.
Maak door de werking van uw Woord en Geest de ouders trouw aan U
in het opvoeden van hun kinderen.
Geef ons als gemeente samen met de ouders het verlangen en de
daadkracht om deze kinderen voor te gaan in het volgen van Jezus
Christus.
Wij bidden U dat onze kinderen in hun leven de goede strijd van het
geloof zullen strijden om tot in eeuwigheid U met heel uw kerk te loven
en te prijzen.
Onder orgelspel zullen Noud en Juda de kerkzaal weer verlaten

Schriftlezing: Johannes 20: 24 - 29
24En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen,
toen Jezus daar kwam. 25De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij
hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen
niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der
nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.
26En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas
met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in
hun midden en zeide: Vrede zij u! 27Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng
uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in
mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28Tomas antwoordde
en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 29Jezus zeide tot hem: Omdat
gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en
toch geloven.

Zingen: Gezang 82: 1, 2, 3
Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.
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Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Verkondiging: ‘Thomas de twijfelaar overtuigt’
Zingen: Psalm 43: 3, 5
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: OTH 350
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
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Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren met de
doop van hun kind en Gods zegen te wensen bij de geloofsopvoeding
van hun kind.
Fijn dat u er was. U bent altijd welkom in onze diensten!
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