Renatakerk
Christelijke Gereformeerde Kerk Enschede Oost
Datum:
13 januari 2019
Dienst:
Morgendienst, doopdienst
Voorganger: ds. D. Dunsbergen

Liturgie:
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Voorzang: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
-RefreinLoof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
-RefreinEn op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
-Refrein 2xVerheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 Ob
Juich aarde, juich alom den HEER’,
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
De HEER’ is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.
Want goedertieren is de HEER’;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Onderwijs van de Wet BEWERKING TIEN WOORDEN NT, JOS DOUMA
Zingen: Psalm 78: 2 N
Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kind’ren melden.
’t Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, ons en alwie door ons wordt ingewijd.
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Onderwijs over de doop
Wanneer in de gemeente van Christus de
doop wordt

2

Matteüs 28: 18, 19

Romeinen 6: 3, 4

Marcus 10:14

Genesis 17:7,12
Genesis 21:4
Kolossenzen 2: 11,12

3

bediend,
gebeurt dat naar het woord van onze Here
Jezus
Christus.
Hij heeft zijn apostelen de opdracht
gegeven
om alle volken tot zijn leerlingen te
maken
en hen te dopen in de Naam van de Vader
en van de Zoon
en van de Heilige Geest,
en hen te leren onderhouden al wat Hij
geboden had.
In de brieven van de apostelen
wordt ook over de doop gesproken.
Zo zegt Paulus dat
wie in Christus Jezus gedoopt is,
in zijn dood gedoopt is.
Met Hem zijn we dan begraven
door de doop in de dood
opdat
gelijk Christus uit de doden is opgewekt
door de majesteit van de Vader
zo ook wij in een nieuw leven zouden
wandelen.
Ook de kinderen mogen delen
in de geheimenissen van het Koninkrijk
Gods,
overeenkomstig het woord van Jezus:
Laat de kinderen bij me komen, houd ze
niet tegen, want
het koninkrijk van God behoort toe aan
wie is zoals zij.
Het volk Israël trok met zijn kinderen
uit Egypte, het land van duisternis en
slavernij,
door de Schelfzee en de woestijn
op weg naar het beloofde land.
Dus stonden ook de kinderen onder Gods
belofte en
opdracht.
Reeds sinds Abraham, de vader van alle
gelovigen,

Matteüs 28:18,19
Handelingen 2:39

Psalm 51:7
Johannes 3:3

wordt het verbond ingescherpt
door het teken van de besnijdenis aan
jongens,
op de achtste dag na de geboorte.
Overeenkomstig het woord van de
apostel
zijn de gelovigen besneden in Christus
met een besnijdenis
die geen werk van mensenhanden is,
daar zij met Hem begraven zijn in de
doop.
Zo heeft de kerk sinds de dagen van de
apostelen
ook aan de kinderen de doop bediend.
De doop laat ons ook zien
dat wij algehele reiniging nodig hebben,
aangezien de Schriften ons leren
dat wij in zonde ontvangen en geboren
zijn.
Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan
tenzij wij wedergeboren worden.
Nu wil God ons geven
wat Hij van ons vraagt.
Daarvan is de doop in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
het teken en zegel.
In de Naam van de Vader gedoopt
worden,
is een teken en zegel
dat God de Vader voor eeuwig zijn
genadeverbond met
ons sluit.
Hij geeft daarmee te kennen
dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt
en maakt tot zijn erfgenamen.
Hij zet Zich voor ons in ten goede.
In de Naam van de Zoon gedoopt worden
is een teken en zegel
dat de Here Jezus al onze zonden afwast
op grond van zijn lijden en sterven.
Wij mogen met Hem opstaan in een
nieuw leven,
bevrijd van zonde en schuld.
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In de Naam van de Heilige Geest gedoopt
worden
is een teken en zegel
dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en
werken.
Hij verbindt ons aan Christus
en doet ons delen in het heil
dat Christus voor ons verworven heeft.
De schatten van Christus maakt Hij ons
eigen:
de afwassing van onze zonden
en de dagelijkse vernieuwing van ons
leven
totdat wij eenmaal met alle heiligen
God zullen loven in de wereld die komt.
Doopgedachtenis
Op grond van het verbond roept en
verplicht de doop
ons tot een nieuwe gehoorzaamheid.
Laten wij toegewijd zijn
aan de ene God, Vader, Zoon en Heilige
Geest;
laten we Hem vertrouwen en liefhebben
met heel ons hart,
met heel onze ziel,
met heel ons verstand
en met al onze krachten.
Loslaten moeten we
al wat onheilig is.
Afsterven moet ons oude, zondige leven,
opdat we geheel en al een nieuw leven
leiden
in dienst van God.
En als wij in zonden vallen
– we zijn en blijven immers zwak –
dan moeten we niet aan de genade van
God twijfelen
en niet blijven doorgaan met zondigen,
want de doop is een zegel
en een vast teken
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dat het verbond met God eeuwig is.

Romeinen 1:16

Samengekomen rond de doopvont
worden wij allen getuigen van de doop
van dit kind
en gedenken wij onze eigen doop.
Laten wij ons dan niet schamen
om Christus openlijk te erkennen,
want het evangelie is
een kracht Gods tot behoud voor een
ieder die gelooft.
In gemeenschap met de kerk van alle
tijden en alle
plaatsen belijden wij:
Ik geloof in God de Vader, de
Almachtige,
Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige
Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius
Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de
dood,
op de derde dag opgestaan van de
doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te
oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de opstanding des vleses
en het eeuwige leven.
Amen
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Vragen aan de ouders
Brief voor Robbin en Fleur
Kinderen zingen: 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
Doopgebed
Doopbediening: Job Nathanael Ymker & Fleur Wesselink
Toezingen: Psalm 105: 5 Ob
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Afsluitend dankgebed
Luisterlied: Doop, Sela
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.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
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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.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
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.
Schriftlezing: Marcus 10: 13 – 16
Zingen: Psalm 84: 2, 3 Ob
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In ’t kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER’ der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon
In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt en hun tot zegen strekt.
Tekst: Marcus 10: 14
Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen:
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‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
Verkondiging
Zingen: Opwekking 687
1
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
3

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
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Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

4

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Danken en bidden
Collecten
Slotlied: Psalm 111: 1, 4 NPB
Met heel mijn hart prijs ik de HEER,
want wat Hij doet verdient de eer.
Ik zal in zijn gemeente zingen!
Wie van Gods werk houdt, denkt eraan.
Zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen!
Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je diepe wijsheid leren!
Hij is de God die inzicht geeft
aan wie eerbiedig voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.
Zegen
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