VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Liturgie

Bemoediging:

31 oktober 2021

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige God, wij komen tot U,
van ver en dichtbij.
U bent God voor ons,
soms zo ver en soms toch dichtbij.
Wij nemen afstand… zien het aan,
nemen geen deel…
geen verantwoordelijkheid.
Zie ons aan zoals wij zijn,
moedig of angstig, sterk of moedeloos.
G: DRAAG ONS IN UW GOEDHEID, UW BARMHARTIGHEID,
ZEND ONS GOEDE MOED DOOR DE KRACHT VAN UW GEEST.
AMEN.
Aanvangslied: 216
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan
Thijs Joris Bosma
zoon van Eveline Theodora Engelen en Marco Jacobus Bosma

Kyrie
en gloria:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld en zijn naam prijzen, want sterker dan de dood is
zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Kyrie- en glorialied: 274

Gebed van de zondag
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

Open Hof

ds. Elsje Braam
Jorien Visser
Daniël Jumelet
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst

Aanvang: 10.00 uur
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Lied: Kind, wij dragen je op handen

DE SCHRIFTEN
Evangelielezing: Johannes 9: 1-7, 35-41
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn
leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd?
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het
antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang
het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks
komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik
het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het
speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde 7en zei
tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal
‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.
Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als
ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar Hem en u
spreekt met Hem,’ zei Jezus. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich
voor Jezus neer. Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen.
Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ Een paar
farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet
blind!’ ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert
dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.

2 Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen,
is jouw eenzaamheid doorbroken,
ben je hier niet meer alleen.
Refrein

Lofprijzing: lied 339a (staande)
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

3 Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
Refrein

De kinderen komen naar voren
Het doopvont wordt gevuld

Preek

Doop

Orgelspel

Dooplied: 'Verbonden met vader en moeder' (staande)
tekst en melodie: Hans Peters

BELIJDENIS, DOOP, GEBEDEN EN GAVEN
Belijdend lied: 344 (staande)

BEDIENING HEILIGE DOOP
Inleiding - Doopgebed - Doopbelofte
Thijs wordt binnengedragen, gevolgd door de kinderen van de kindernevendienst.
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Collecten: Gecombineerde collecte voor Kerk in Actie 'Wees warmhartig' (60%) en
voor de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

1005 (Nederlandse versie, staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

*

2 Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent, van je houdt.
Refrein

4 Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam legden naast die van jou.
Refrein

De doopkaars en felicitatiekaart van de kinderen
Afsluiting van de actie 'Wees warmhartig'
Lied: 992 (couplet 1 en 3: cantorij, couplet 2 en 4: allen)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Na de woorden 'zo bidden wij' zingen wij telkens:
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Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 31 oktober 2021'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

Dat wij als wachters op de muren zijn
Nog heerst verhuld de slavernij
van man en macht: een maatschappij
die in haar schild het onrecht voert
van leven dat wordt ingesnoerd.
Maak, God, om Christus’ wil ons vrij.
Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.
Nog duurt een ongelijk gevecht:
de sterke die zijn wil oplegt
aan de verliezer – op dood spoor
gaat hij verarmd de dagen door.
God, wie verschaft de zwakke recht?
Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.
Nog wordt het gouden kalf vereerd
van nooit genoeg en altijd meer.
Maar schrijnend is het tegendeel:
de rekening voor ons teveel.
God, zegen wie het onrecht keert.
Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.
Nog zucht de schepping om behoud,
aan mensenhanden toevertrouwd.
De aarde kreunt, zo zwaar belast,
door onze winzucht aangetast.
Nog leven wij ons leven fout.
Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.
tekst: René van Loenen
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