Welkom in de Burgwalkerk
Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen
Zondag 13 augustus 2017
Kerkelijk jaar: 9e zondag na Trinitatis, 10e na Pinksteren
Schriftlezingen: Jona 2 en Matteüs 14:22-33
Synagogaal jaar: dag 21 van de maand Av van het jaar 5777
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Deuteronomium 7:12 – 11:25
Doop: De doop zal worden bediend aan Sara Elena Vissinga, dochter van Henk en Linda
Vissinga en zusje van Steijn Vissinga.
Voorganger: ds. Leon Eigenhuis
Organist: Marijn de Jong
Om te beginnen
Binnenkomst kerkenraad
Moment van stilte en inkeer
Welkom en mededelingen
Allen gaan staan
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 'Steek nu voor God de loftrompet'
Stil gebed
Bemoediging
V
Allen
V
Allen

Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
V

Genade, barmhartigheid en vrede,
zij u van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer
Zingen, allen: Lied 195, het Klein gloria
Allen gaan zitten
Gebed om ontferming

Zingen, als gloria: lied 984, vers 1, 5 en 6

'Gezegend die de wereld schept'

Bediening van de doop
Inleiding op de doop en het doopgebed
Zingen: lied 354 'Jouw leven staat aan het begin', alle verzen
Voorganger stelt dopeling en doopouders voor aan de gemeente
De kinderen mogen naar voren komen
Doopkraal aan het doopsnoer
We zingen het kralenlied (2 keer, zie bijlage)
Doopvragen aan doopouders
Vraag aan gemeente
Zingen, staande: Lied 344, het klein credo
Doop met dooptekst
Doopkaars
Zingen:

Een teken van verbond

Solo

Jij groot wonder van nieuw leven,
zo geschapen naar Gods beeld.
In genade ons gegeven,
ons in liefde toebedeeld.

Solo

We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.

Allen In dit aards bestaan geboren,
voor de eeuwigheid bestemd.
Als een vreemde in dit leven,
steeds weer tastende naar Hem.

Allen We dopen je met water als een teken van verbond,
en we bidden dat Zijn stem in heel je leven niet verstomt.
Dat je groeien mag en bloeien, steeds zult wand’len in Zijn werk.
Daarin ben je niet alleen en staan we om je heen als kerk.
Allen En wij bidden U om wijsheid,
schenk ons liefde en geduld.
Hem het nodige te geven:
Heer, wij vragen om Uw hulp.
Allen Daarom dopen we met water en gedenken Uw verbond,
en we bidden dat Uw stem in heel haar leven niet verstomt.
Dat zij groeien mag en bloeien, steeds mag wand’len in Uw werk.
voeg ook haar als levend steen in de tempel van Uw kerk.
De kinderen gaan naar de nevendienst
De dienst van het Woord
Gebed
Zingen, lied 333 'Kom, Geest van God, maak onze harten open, ...'
Schriftlezingen, beide lezingen door lector
Jona 2
Matteüs 14:22-33
De Lofverheffing na de Schriftlezing: lied 339a. 'U komt de lof toe, U het gezang'
Uitleg en prediking
Zingen: Lied 352 'Jezus, meester aller dingen', alle verzen
Gebeden en gaven
De diaconie vraagt voorbede te doen voor …
Dankgebed, voorbeden en stil gebed
De gebeden worden afgesloten met het gezongen Onze Vader: lied 369b
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug in de kerkzaal en ouders kunnen hun kinderen uit de oppas halen
Heenzending en zegen
Allen gaan staan
Zingen: lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand, alle verzen
Zending en zegen en het driemaal gezongen Amen (lied 431c)

