Orde van dienst 3 juni 2018
Waarin gedoopt zal worden: Lambertus (Bert) Mahn, geb. 30 mei 2006
Voorganger: Fulco Timmers
Muziek voor de dienst?
Welkom door de ouderling van dienst
Openingslied: 868 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” (1,2,5)
Bemoediging en groet
Inleiding bij de dienst (incl. kort overzicht van wat er te gebeuren staat)
Kyriegebed
Glorialied: 487 “Eer zij God in onze dagen” (1,2)
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing: Handelingen 8:26-40 (BGT)
Filippus ontmoet een man uit Ethiopië
26-27Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Je moet op reis gaan. Ga naar de weg die van Jeruzalem
naar de stad Gaza loopt. Zorg dat je daar midden op de dag bent.’
Filippus deed wat de engel zei. De weg was verlaten. Maar opeens kwam er iemand aan. Het was een man
uit Ethiopië, een belangrijke ambtenaar van de koningin van dat land. Hij was het hoofd van de koninklijke
schatkamers. De man was in Jeruzalem geweest om de God van Israël te eren. 28En nu was hij op de
terugweg. Hij zat in zijn reiswagen te lezen in het boek van de profeet Jesaja.
29De heilige Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar de man in die wagen toe.’ 30Filippus liep er snel heen. Hij
hoorde de man hardop lezen en vroeg: ‘Begrijpt u wat u leest?’ 31De man antwoordde: ‘Nee, want
niemand legt het mij uit.’ Toen vroeg hij Filippus om in de wagen te stappen en naast hem te komen zitten.
Filippus legt uit wat Jesaja bedoelt
32De man las het volgende voor uit het boek Jesaja: «Hij zweeg, hij deed zijn mond niet open. Hij was zo
stil als een lam dat geschoren wordt. Hij werd meegenomen als een schaap dat geslacht gaat worden.
33De mensen hebben hem slecht behandeld, maar God heeft hem gered. Nu is zijn leven op aarde voorbij.
Wie zal er nog over hem vertellen?»
34De man vroeg aan Filippus: ‘Over wie zegt de profeet dat? Gaat het over hemzelf of over iemand
anders?’ 35Toen vertelde Filippus hem dat het over Jezus ging. En hij legde hem de tekst uit. Zo vertelde hij
hem het goede nieuws.
Filippus doopt de man uit Ethiopië
36-37Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. De man zei tegen Filippus: ‘Kijk, ik zie daar
water. Mag ik gedoopt worden?’ 38Toen liet Filippus de wagen stoppen, en ze gingen samen het water in.
Daar doopte Filippus de man.
39Toen ze uit het water kwamen, werd Filippus meegenomen door de Geest van de Heer. De man uit
Ethiopië zag hem niet meer. Daarna reisde de man verder, blij en gelukkig.
40Intussen was Filippus in de stad Azotus gekomen. Daarvandaan reisde hij naar de stad Caesarea.
Onderweg vertelde hij in alle steden het goede nieuws over Jezus.
OHC zingt “Die mij droeg op adelaarsvleugels” (VLB 239)
Tekst: Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel mij
ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.
Verkondiging

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
Inleiding
Wij zingen: “Ben je groot of ben je klein”
Gesprek met de kinderen over de doop.
De kinderen gaan zitten op de treden van het liturgisch centrum.
Presentatie en naamgeving
Doopgebed, door het zingen van 358 “Water, water van de doop”
Belijdenis, door het zingen van “When you believe”
De bediening van de Heilige Doop
Geloften
Vragen aan Margreet en Els
Vraag aan de gemeente
Aansteken van de doopkaars
Overhandigen van de doopschelp
Overhandiging van de Samenleesbijbel
De kinderen bieden Bert iets aan
OHC zingt “Irish Blessing”
Collecte
Gebeden
Slotlied: 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (1,2,4)
Zegen
Gezongen Amen

