Liturgie dienst Witharen op 2 oktober 2022 om 10.00 uur

Organist: Klaas Schaap
Lector: Joaline Breteler
Ouderling van dienst: Herma van Beesten
Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Lied 218: 1, 2, 5
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Inleidend woord
Lied 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat
Orde van dienst bij de doop



Presentatie
We zingen het refrein van ELB 471: Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat de Vader je kent,
Weet je dat je van waarde bent,
Weet je dat je een parel bent,
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.



Doopgebed
We zingen een geloofsbelijdenis in wisselzang uit ‘Geroepen om te zingen’ lied
188 (Melodie: Wat de toekomst brengen moge)

a: Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
v: die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht.
m: die de mens als kroon van de schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
a: en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft
a: Ik geloof in Jezus Christus
‘s Vaders ééngeboren Zoon,
v: mens geworden om ons mensen,

lijdend onze smaad en hoon;
m: die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
a: en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.
a: Ik geloof de Heil’ge Geest, die
God als Gids gegeven heeft
v: en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
m: Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis,
a: Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.




Doopvragen aan de ouders
Vraag aan de gemeente
Terwijl de kinderen naar voren komen zingen we ELB 278

Laat de kind’ren tot Mij komen
Alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
Niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
Staan voor kind’ren open,
Laat ze allen groot en klein
Bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen
Over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
Houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
Gaan ook voor hen open,
Als ze aan een kind gelijk
Bij Mij binnenlopen.


Gesprekje met de kinderen




Doop en handoplegging
Lied: Zegen voor de kinderen van Sela




Overhandiging kinderbijbel etc.
ELB 445 Ik zag een kuikentje

Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing uit Mat. 25: 13-30 door Joaline Breteler
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij
bezat aan hen in beheer gaf. 15Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog
een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16ging de man die vijf
talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent
bij. 17Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18Degene die
één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
19
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20Degene die
vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met
de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij
verdiend.” 21
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je
betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees
welkom bij het feestmaal van je heer.” 22Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam
naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er
twee bij verdiend.” 23Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je
over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24Nu kwam ook
degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng
bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25en uit angst
besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug.” 26Zijn heer antwoordde
hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst
waar ik niet heb geplant? 27Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven,
zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. 28Neem hem dat talent
af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in
overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. 30 En die
nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”
ELB 402: 1, 3, 6

Toen Ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?
Toen Ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?
En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.
Toen Ik naar een naaste zocht, waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?
En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.
Toen Ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn, zal Ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal Ik zijn.
En Ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.
Toen Ik naar een naaste zocht, waar was jij
Verkondiging
ELB 396: 1, 2 Grijp toch de kansen
Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart!
Refrein:
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
Afkondiging van overlijden gevolgd door het zingen van lied 91A: 1
Gebeden
Promotiefilmpje musical
Kort aandacht voor de collecte
Lied 418: 1, 2
Zegen met gezongen ‘Amen’
Na afloop van de dienst kunnen de doopouders worden gefeliciteerd

