Orde van dienst
bij de doopdienst op zondagmorgen 8 juli 2018 in de
Groote Kerk van Protestantse Gemeente Maassluis.
Voorganger: ds.J.F.Tanghé
Organist: Jaap Kroonenburg
Lied voor de dienst: Psalm 84:1,2.
Hoe lieflijk is uw huis, o Heer,
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
‘k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.
Zelfs vindt de mus een huis, o Heer,
de zwaluw legt haar jongen neer
bij uw altaren in uw woning.
Laat mij bij U zo thuis zijn, Heer.
Want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning!
Welzalig wie daar wonen mag,
hij zingt uw lof van dag tot dag.
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangslied: Gezang 309:1,2,4. WK
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 kinderen tot Mij komen.
Niemand die ons helpen kan,
niemand kan ons kind beschermen.
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,
draag het in uw groot erbarmen.
Dat het vroeg U in dit leven
ja voorgoed zijn hart mag geven.
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.

Loof Hem, die u al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij genadig wil vergeven,
uw krankheen kent en liefderijk geneest,
die van ’t verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheid u kronen,
die in de nood uw redder is geweest.
Zo hoog zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen,
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
de gunst waarmee Hij hen wil gadeslaan.
Zo ver het west verwijderd is van ’t oosten,
zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.
Lezing van het doopformulier
Tijdens het binnenbrengen van Sten Simon Cornelis
van Wijk zingen we Gezang 314 WK
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, heil'ge stad,
als al wie Christus, stralend schone
verschijning hebben liefgehad.
Doopgeloften van de ouders van Wijk
Bediening van de Heilige Doop aan:
Sten Simon Cornelis van Wijk.
Wij zingen de doopouders staande toe:
Psalm 134:3 OB

Lezing van de wet des Heren

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!

Zingen: Psalm 103:2,6. OB

Voorstellen dopeling aan gemeente.

Onder orgelspel wordt Sten uit de kerk weg gebracht
Dankgebed en gebed om de opening van het Woord

Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van u alleen.

Schriftlezing: Lucas 7: 11-17.

Dankgebed en voorbeden

En het gebeurde op de volgende dag dat Jezus naar een
stad ging, die Naïn heette, en veel van zijn discipelen en
een grote menigte ging met Hem mee. Toen Hij nu de
poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode
uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder, en
zij was weduwe, en een grote menigte uit de stad was bij
haar. En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met
ontferming bewogen over haar, en Hij zei tegen haar:
Huil niet. En Hij ging naar de baar toe en taakte die aan
(de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, ik zeg
u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te
spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep
hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een
groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft naar
Zijn volk omgezien. En het gerucht over Hem ging rond
in geheel Judea en in heel de omgeving.

Collecten.

Zingen: Gezang 505:1,2. (WK)
Ga niet alleen door ’t leven, Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

Zingen tijdens het collecteren: Gezang 318 (WK)
Zie onze kinderen tot U gaan,
o Vader, vol erbarmen.
Wij vragen U in Christus’ naam:
Neemt u hen in uw armen.
Geschapen zijn zij naar uw beeld;
wil dat in hen herstellen.
Dat eens ons kind van Christus weet
en zich bij U wil stellen.
Schenk hen uw zegen voor altijd,
dat in hun kinderleven
geloof mag groeien op uw tijd,
en zij voor God gaan leven.
Maak onze arbeid tot uw kracht:
wil ons tot voorbeeld wekken
voor hen op wie het leven wacht.
Wil hen met liefde trekken.
Mededelingen
Zingen: Gezang 356

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
Ach, geef het Hem ter woning,
hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen!
Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen!
Verkondiging: Thema vers15b.
“En Hij gaf hem aan zijn moeder (terug).
Zingen: Gezang 419 (WK)
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.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
In antwoord op de zegen zingen we: Gezang 477:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer.
Amen God Uw naam ter eer!
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Ernst en
Jolanda voor in de kerk Gods zegen te wensen en te feliciteren.

