Liturgie voor zondag 24 april 2022, Dorpskerk te Zoeterwoude
In deze dienst wordt gedoopt: Roan Maarten Molenaar, zoon van
Arjan en Femke Molenaar-Witteman en broertje van Vieve
Molenaar
Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Arianne Oosterom, diaken:
Elly Verboon, koster en geluid: Bas van der Does en Martijn van Kampen,
muzikale begeleiding: Suetana Musica o.l.v. Arie Vooijs

Suetana speel

Intrade

Welkom en mededelingen
Staande zingen we
Psalm 100 : 1 en 2
Moment van stilte
Bemoediging

Groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde schept
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Voorganger: De Heer is met u allen
Gemeente: Zijn vrede is met u (gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
Glorialied 642 : 1, 2 en 3

‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

Inleiding op de dienst, moment met de kinderen
Lied 806 : 1, 2 en 3 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’
De kinderen mogen naar de Kindernevendienst
Gebed bij het openen van de Bijbel
Eerste Schriftlezing
Genesis 12 : 1-9
1
12 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je
familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik
je zal wijzen.
2
Ik zal je tot een groot volk maken,
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3
Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’
4-5
Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had
opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem mee.
Abram was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai
mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en
slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op
weg naar Kanaän.

Toen ze daar waren aangekomen, 6trok Abram het land door tot
aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land
bewoond door de Kanaänieten. 7Maar de HEER verscheen aan
Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’
Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die
aan hem verschenen was. 8Daarvandaan trok hij naar het bergland
dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten
westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor
de HEER en riep er zijn naam aan. 9Steeds verder reisde Abram,
in de richting van de Negev.
NBV21
Lied 805 : 1, 2 en 3
‘Abraham’
Tweede Schriftlezing
Johannes 20 : 24-29
24
Toen Jezus bij de groep leerlingen kwam, was één leerling er
niet bij. Dat was Tomas, die ook Didymus genoemd werd. 25De
anderen zeiden later tegen hem: ‘Wij hebben de Heer gezien!’
Tomas zei: ‘Ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen
zien, en ze voelen met mijn vinger. En ik wil met mijn hand de
wond in zijn zij voelen. Anders geloof ik het niet!’
26
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar, en Tomas
was er nu ook bij. De deur was op slot, maar opeens stond Jezus
weer tussen hen in. Hij zei: ‘Ik wens jullie vrede.’ 27Daarna zei hij
tegen Tomas: ‘Kom, voel met je vinger aan mijn handen, en voel
met je hand aan mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar
geloof!’
28
Toen zei Tomas tegen hem: ‘U bent mijn Heer en mijn
God.’ 29Jezus zei: ‘Jij gelooft in mij omdat je mij gezien hebt.
Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. En
God zal hen gelukkig maken.’
Bijbel in Gewone Taal
Lied 837 : 1, 2 en 4

‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

Verkondiging
Suetana speelt
Saltarelle
De kinderen komen terug in de kerk.
INLEIDING OP DE DOOP
De naam van de dopeling wordt voorgelezen

Binnenbrengen van de dopeling
Tijdens het binnenbrengen van de dopeling klinkt ‘Meer dan een
wonder’, Kinga Bán
Doopbelofte door de ouders
Zingen: Lied 354 : 1, 2 en 3

‘Jouw leven staat aan het begin’

Bediening van de doop
De kinderen die de doop van dichtbij willen meemaken, mogen naar
voren komen.
Doopbelofte door de gemeente, beantwoord met de woorden:
‘Ja, dat beloven wij’ (staande)
Lied 354 : 4 en 5
Overhandiging van de doopkaars
Gedicht bij de overhandiging van de doopkaars
Ik mag je deze doopkaars geven. Zonder licht kun je niet leven.
Steek hem op hoogtijdagen aan zoals ook op je doopdag is gedaan.
Want wie warmte geeft en licht blijft op Gods koninkrijk gericht.
Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw
koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef
ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook
wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging en opdracht van de gaven
Staande zingen we Lied 791 : 1, 2 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
Zegen

Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen

Suetana speelt

Laudate 459

Na de dienst is er koffie met een traktatie in het koor van de kerk en
heeft u de gelegenheid om de doopouders te feliciteren.

