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Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 100: 1, 2 en 4, Juich Gode toe, bazuin en zing (zo mogelijk staand) (orgel)
Stil gebed (zo mogelijk staand)
Bemoediging en groet (zo mogelijk staand)
Zingen, Lied 868: 1 en 4, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (orgel)
Gebed
Zingen, “Doop” van Sela (LuCerna)
 Ondertussen giet de ouderling van dienst doopwater in het doopvont
Herdenken van de dopelingen van 2019
 Om beurten worden de namen genoemd van de kinderen die in 2019 zijn gedoopt.
 Als de naam van het kind wordt genoemd, verschijnen er twee foto’s van dit kind op
de beamer. De ouders komen met hun kind(eren) naar voren.
 De ouders ontvangen voorin de kerk een ballon in de vorm van een hart, met daaraan
een kaartje met de naam van hun gedoopte kindje.
 Toezingen, De Here zegent jou (orgel) (zo mogelijk staand)
 De ouders gaan met hun kind(eren) weer terug naar hun eigen plek.
Zingen, Lied 520, De wijzen, de wijzen (orgel). We zingen dit lied in beurtzang. Vers 1
vrouwen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen
 Moment met de kinderen
 De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
 Eventueel kunnen de kinderen die in 2019 zijn gedoopt, nu ook de kerk uitgebracht
worden.
Schriftlezing, Lucas 2:22-24 (NBV)
Zingen, Lied 347 (helemaal), Here Jezus, wij zijn nu (orgel)
Verkondiging. Thema: Waar leef je voor?
Zingen, Mijn toevlucht (LuCerna)
 De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Gebed
Collecte. Onder de collecte speelt LuCerna: Toekomst vol van hoop. De kinderen
kunnen worden opgehaald van de oppas.
Zingen, Lied 912: 1, 2 en 6, Neem mijn leven, laat het, Heer (zo mogelijk staand) (orgel)
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’ (orgel)

Bijlage: teksten van liederen
Doop
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
Refrein
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Refrein
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is:
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

De Here zegent jou
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
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
De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven

Mijn toevlucht - na preek
Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.
Refrein
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien
van Uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
Uw genade is mij genoeg.
Refrein
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Niets houdt mij tegen mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.

U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
Refrein
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Toekomst vol van hoop – collecte
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
Refrein
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
Refrein
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Refrein
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

