Zondag van de Doop van de Heer
13 januari 2019, Regenboogkerk Hilversum

‘In jou vind ik vreugde’
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingOrgelspel
Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
die niet loslaat wat zijn hand begon.
Groet
Gebed van toenadering

Zingen:

Wij komen hier ter ere van uw naam, Lied 274

Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen:
Kyrie eleison, Lied 301c
Zingen:

Juich voor de koning van de Joden, Lied 526: 1 en 2

-De Heilige SchriftKindergesprek
Gebed
Vgr.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40: 1-11
Zingen:

Toen Jezus bij het water kwam, Lied 522: 1, 2 en 5

Schriftlezing Brieven: Titus 3: 4-7
Zingen:

Jezus, meester aller dingen, Lied 352: 1 en 2

Schriftlezing Evangelie: Lucas 3: 15-16 en 21-22
Zingen:

Lied 352:7

Prediking
Muziek
Zingen:

Tijd van vloek en tijd van zegen, Lied 845

-De heilige doopPresentatie
In deze dienst mogen worden gedoopt: Scott Benjamin Noel (geboren 2
september 2018), zoon van Carina en Benjamin Veenstra-Dam en Filippa Cecilia
Jacoba (geboren 23 oktober 2018), dochter van Herbert en Kathelijne Codée-de
Wit.

Zingen:

Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b

Doopgebed
Vgr.
U moeten wij danken, Heer onze God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt
op leven en dood
Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.
Gij hebt uw volk Israel uit de slavernij gered
en geleid naar het land van belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als de eerstgeborene van uw toekomst.
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
met Hem gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest, op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.
Wij bidden U voor Scott en Filippa
die de doop zullen ontvangen:
red ook hun leven
uit het water van nood en dood,
noem hen uw kinderen,
red hen door Jezus, uw Zoon,
leid en bewaar hen door uw Geest,
geef hun mensen die voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente,
doe hen groeien in geloof en hoop en liefde,
zodat zij uw bondgenoten blijken te zijn,
levende lidmaten van het lichaam
van Jezus Christus onze Heer.
Hem zij lof in eeuwigheid.
Amen.
Vragen aan de ouders
Vgr.
Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

Beloven jullie hem/haar in woord en daad voor te gaan op de weg
ons gewezen door de Heer en hem/haar te doen onderwijzen in
het Woord van God?
De ouders: Ja
Vraag aan de gemeente
Vgr.
Belooft u Scott en Filippa in de gemeente op te nemen
hen te helpen om te geloven,
te hopen en lief te hebben?
Gem.
Ja, dat beloven wij
Zingen:

O Here God, - ons liefst verlangen, Lied 778

Gesprek met de kinderen bij de doopvont
Bediening van de Heilige Doop
Overhandiging van de doopkaarsen, de Kijkbijbel en geschenkje van de
kinderen
You raise me up (Josh Groban)
When I am down, and, oh, my soul, so weary
Wanneer ik terneergeslagen ben, en mijn ziel vermoeid
When troubles come, and my heart burdened be
Wanneer narigheden mijn hart belasten,
Then, I am still and wait here in the silence
Dan wacht ik hier in stilte
Until you come and sit awhile with me
Totdat jij komt om met mij te zijn
You raise me up, so I can stand on mountains
Jij richt mij op, zodat ik op bergtoppen sta
You raise me up to walk on stormy seas
Jij richt mij op om op stormachtige zeeën te lopen
I am strong when I am on your shoulders
Ik ben sterk wanneer ik op jouw schouders sta
You raise me up to more than I can be
Jij richt me op zodat ik boven mezelf uitgroei

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen:

Al wat een mens te kennen zoekt, Lied 848

Uitzending en zegen
Allen Amen.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oVoorganger:
Zang:

ds. Jurjen Zeilstra
Marlies Pestman en Jessica Rebel

Afbeelding voorzijde: Doop van Jezus, Codex Evangelie van de abdes Hitda van
Meschede, perkament, Duitsland ca. 1020. Hessische Landesbibliothek,
Darmstadt.
Wijkkascollecte
Op deze zondag is de 3e collecte bestemd voor de Wijkkas. In december was er
een collecte voor ditzelfde doel, maar in januari 2019 beginnen we
administratief met een nieuw boekjaar. Ook dit jaar hebben we weer vele vaste
kosten en natuurlijk staan er weer vele activiteiten op het programma.
Een overschrijving op de bankrekening van de Wijkkas kan natuurlijk ook:
NL89RABO0373722478 t.n.v. PWG Regenboogkerk Wijkkas, Hilversum.
Uw bijdrage voor de Wijkkas is natuurlijk zeer welkom!
Erik van den Berg
Kerkbalans
Binnenkort krijgen de leden van onze wijkgemeente een toezegginsformulier
voor Kerkbalans 2019 en daarbij een brief met enige uitleg.
Een aantal leden regelt Kerkbalans per email/internet. Daar zit die brief met
uitleg helaas niet bij! (dat is technisch niet mogelijk)
Volgende week krijgen de leden van onze wijkgemeente weer de Nieuwsbrief
met veel informatie. De brief met toelichting op Kerkbalans 2019 zal daar aan
toegevoegd worden.
Ook zal ik enkele exemplaren van deze brief op de leestafel leggen.
Erik van den Berg

