Orde van dienst
voor de doop van

Fenna Emily Rozema
en belijdenis van

Sijtske Danette (Marijke)
Rozema – Bouwkamp

Protestantse gemeente Vries,
15 november 2020

Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad en doopouders
Welkom door de kerkenraad
Openingslied LEV: welkom in Gods huis
Votum en Groet
Openingsgebed
Inleiding op de viering
Belijdenis van het geloof
- inleiding
- vraagstelling
- belijdenis door Marijke
Felicitatie vanuit de geloofsgemeenschap

Lied 968: 1, 2 en 5, organist speelt melodie
De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Inleiding op de doop
Opwekking 643: Al voor mijn leven is ontstaan.
Doopgebed
Doopvragen
Doopbediening
Uitreiken van de doopkaars
Opwekking 740: Jij lieve, kleine schat.

Gebed voor de opening van de Dienst van het Woord
Lezing Matteüs 25: 31 – 46,
gevolgd door Overdenking

Orgelspel

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Lied 835
Jezus ga ons voor / deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand / naar het vaderland.

Valt de weg ons lang, / zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad, / is het rechte pad.
Krimpt ons angstig hart / onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht / dat ons troost en richt.
In de woestenij, / Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd / in uw heerlijkheid.

Wegzending en Zegen

