Zondag 11 juli 2021
Martinikerk 10.00 uur
Doopdienst
Voorganger:
Ouderling van Dienst:
Diaken:
Lector:
Organist:
Zang:
Collecte:
Koster:
Beeldpresentatie:
Beeld en geluid:

ds. Sytze Ypma
Rolf Bremmer
Annet Walinga
Hessel Yntema
Jochem Schuurman
Roele Kok
Kerk / diaconie
Appie Reitsma
Bram Boekema
Dick Tolsma en Sybe Swart

Heilige Doop wordt bediend aan:
Jesse Rinse Johannes Pols, geboren 17 juli 2020
zoon van Keimpe en Corina Pols
Tymen Tjitze de Vries, geboren 1 januari 2021
zoon van Gerben en Josina de Vries

Orgelspel: G.F. Händel – Air from Water Music
Welkom door lector
Openingslied Lied 216, Dit is de morgen als ooit de eerste: 1 allen, 2 solo, 3 allen
216:1
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
216:2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

216:3
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Votum en groet
Gebed op de drempel
Inleiding + kaars van verbondenheid aansteken door Keimpe en Jelke
Bediening van de Heilige doop
Inleiding
Binnenbrengen van de dopelingen onder het zingen van:
Hillich, hillich, hillich, van Franz Schubert (solo gezongen door Roele)
Hillich, hillich, hillich, hillich is de Hear,
Hillich, hillich, hillich, Him de heechste eare!
Hy dy’t gjin begjin hat, Hy dy’t altyd wie,
Ivich is en hearsket, bliuwt in alle tiid.
Hillich, hillich, hillich, hillich is de Hear,
Hillich, hillich, hillich, Him de heechste eare!
Almacht, Wûnder, Leafde, oeral, eltse kear,
Hillich hillich hillich, hillich is de Hear!
Presentatie en Naamgeving
Doopgebed
Doop en zegen
Doopvragen
Beloven jullie een lieve vader en moeder te zijn?
Beloven jullie je kinderen in te wijden in het geheimenis van het geloof?
Beloven jullie je kind voor te bereiden op dat leven
door het groot te brengen in de Geest van Jezus Christus
en het Heilig Evangelie en in de gemeenschap van de Heer?
Indachtig dat jullie kind uit God geboren is.
Wat is daarop je antwoord? Ja, dat beloof ik.

Tot de ouders:
Ontvang dit kind
omhels haar met liefde
bewaar deze woorden in je hart
en wees gelukkig met elkaar.
Moge jullie huis
een teken zijn van Gods aanwezigheid
En de zegen van de Heer, die Eeuwig leeft,
zal jullie begeleiden.
Zingen: Lied bij de doop - Hans Peters jr./Theo Kersten – Geroepen om te Zingen 79
1. Solo
Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee
Refrein (solo)
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
2. Allen
Je bent al een tijdje bij de mensen
Je naam is bij ons al vertrouwd
En dus is het tijd om te vieren
Dat God die je kent van je houdt
Refrein (allen)
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
3. Solo
Je bent een begrip aan het worden
Steeds meer mensen noemen je naam
Ook God begint jouw naam te roepen
En dus zijn wij hier nu tesaam
Refrein (allen)
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

4. Allen
Nu mag je gaan leven met mensen
Verbonden in liefde en trouw
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam legden naast die van jou
Refrein (allen)
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Belofte van de gemeente:
Vg.

Gemeente draag hen
Die nu gedoopt zijn in uw gebeden
En ga met hen de weg van het leven
Ga met hen op zoek naar liefde en Uw rijkdom

Allen:
Welkom kinderen van God
Welkom in de kerk van Christus
Wereldwijd en in ons midden.
Overhandigen doopkaars, doopkaart en cadeau
Credo

Lied 342: 1 solo, 2 solo, 3 allen, 4 allen, 5 allen, Amen (allen)

342:1
In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!
342:2
En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.
342:4
Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.
342:5

Lof
ons
tot
God

zij de Geest die wereldwijd
kerk maakt: Christus toegewijd
wij, van alle kwaad bevrijd,
zien in alle eeuwigheid.

342:6
Amen.

Gebed om de Heilige geest
Lezing

Genesis 8: 1-14

Zingen

Lied 23c: Mijn, God, mijn herder, zorgt voor mij: 1 allen, 2 solo, 3 allen

23c:1
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
23c:2
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
23c:3
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

Evangelie

Romeinen 8: 31-39

Zingen

Lied: Ongestraft mag liefde bloeien: 1 solo, 3 allen
(Sytze de Vries, het liefste lied van overzee, 43)

1. Solo
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3. Allen
Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
Verkondiging
Orgel en zang (Roele): Wiegenlied van Johannes Brahms
Guten Abend, gut' Nacht, mit Rosen bedacht,
Mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt
Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht,
Die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum
Schlaf nun selig und süß, schau im Traum's Paradies
Schlaf nun selig und süß, schau im Traum’s Paradies
Pastoralia: mw W. Bergsma en mw H. Grovenstein
Dienst van de gebeden, dank- en voorbeden
stil gebed en Onze Vader
Collecte aankondiging
Zingen

Lied 913, Wat de toekomst brengen moge (allen)

Zegen en gezongen Amen (allen)
Orgelspel

Tomaso Albinoni – Allegro uit Concerto in F

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40 8934 AD Leeuwarden;
Dhr. R. Waardenburg, Klaarkampstraat 8, Afd. 6 kamer B11
Mw. Sj. van Dijk-Bruinsma, Zuiderkade 37/006, Afd. 7 k28
Van Harenshuus, Cingel 2, 9076 DK St. Annaparochie;
Mw. D. de Jager-Zoutsma, Froonackerflat 42 (m.i.v. week 28)

