Liturgie voor de doopdienst op 4 juli 2021
In de Oosterholthoeve van IJsselmuiden
Aanvang 09.30 uur / voorganger: ds. M. van Dam
Dopelingen: Madee de Velde en Job Nathanaël Prins
Welkom en Mededeling
Gedenken dhr. Arie Rietman (Overleden 28 juni)
Zingen: Psalm 121: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: OTH 358: 1 en 2
Na de Wetslezing vers 3.
1. 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.
2. 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.
Wetslezing
Zingen: OTH 358: 3
Doopformulier en gebed

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.
3. 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.
(Refrein 1)
Reinig ons
en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons
en vernieuw ons leven Heer.

Zingen: Psalm 105: 5
Doopvragen
Kindermoment
Zingen: OTH 539: 1 lees je bijbel
Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.
Doopbediening
Toezingen: Psalm 134: 3
Gebed om de opening van het woord
Schriftlezing: Dan. 1: 1 – 12
1In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam
Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het.
2En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de
voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis
van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn god.
3Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen
van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de
edelen,
4jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid,
ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in
het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de
taal van de Chaldeeën.
5De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning
voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat
zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning.
6Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja.
7Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar,
Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abed-Nego.
8Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de
koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen
of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.
9God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.

10Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn
heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij
zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van
uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen.
11Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had
aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja:
12Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig
voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken.
Zingen: OTH 485: 1 en 2
1. 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.
2. De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.
Zingen: Weerklank psalm 78: 1 en 2
1. Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore.
Versta het woord, o volk door God verkoren,
dat onze vaderen ons deden horen,
’t geheimenis, verkondigd lang tevoren.
De grote daden die de Heer volbracht,
vertellen wij nu aan het nageslacht.
2. God heeft zijn wet aan Israël gegeven,
voor Jakobs zaad een ordening ten leven.
Die hebben zij hun kindren voorgeschreven.
Dan zullen die, in ’s HEREN dienst bedreven,
van kind tot kind vertrouwen op hun God,
gedachtig aan zijn werk en hoog gebod.
Preek: Thema: ‘verbonden worden en blijven met Zijn Naam’
Zingen: Psalm 17: 3 en 4
Dankgebed en voorbede

Zingen: OTH 302
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.
Loof 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.
(Refrein)
En 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)
(Refrein)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Zegen

