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6e zondag van de herfst
orde van dienst

Laat mij uw Aangezicht zien
Laatste dienst in de serie ‘Spraakmakende Bijbelverhalen’
een dienst waarin Ruben Kool gedoopt wordt.

Muziek
We oefenen Lied 848 zie pagina 6
als het klokje luidt worden we stil
Welkom
-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat wat zijn hand begonnen is
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Wij zingen als aanvangslied Lied 218
-we gaan zittenGebed van toenadering en ontferming
We zingen als Glorialied Psalm 103: 3 en 5
Inleiding op de lezingen
Gebed van de zondag
Gesprek met de kinderen
(kinderen gaan nu naar de kindernevendienst)
Eerste lezing Exodus 33: 12-23
Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten
trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen,
terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind.”
Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik
u kennen en weet ik zeker dat ik genade vind in uw ogen. Vergeet toch
niet dat deze mensen uw volk zijn.’ De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan
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zelf meegaan om je gerust te stellen?’ Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat,
laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat ik genade
gevonden heb ik Uw ogen, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat?
Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die
de aarde bewonen.’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal
doen wat je vraagt, want je hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken
je bij je naam.’
‘Laat mij toch uw aangezicht zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in al
mijn goedheid voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER
uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben
barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je
niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ Toen
zei de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen
staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten
schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als
ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag
niemand zien.’
Wij zingen Lied 275: 1, 2 en 3
Tweede lezing Johannes 1: 14-18
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid
en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de
enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij
is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór
mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is
door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf
God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Wij zingen Lied 275: 4 en 5
Verkondiging
Stilte
Wij zingen Lied 848 1 en 2 (solist), overige: allen

Mededelingen en collecten
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FEEST VAN DE DOOP
Inleidende woorden
Wij zingen als Dooplied Lied 354
(ondertussen wordt Ruben binnen gebracht ; met hem komen de kinderen
terug uit de kindernevendienst)
Doopvragen
-we gaan staanGeloofsbelijdenis
Wij geloven in de Vader
wij zijn door Hem bedoeld
van Hem gekomen.
Wij geloven in de zoon
God met ons
in leven en dood.
Wij geloven in de Heilige Geest
want zij is de kracht,
de opstanding en de toekomst.
Amen
-we gaan zittenDoopbediening
Aanbieden Doopkaars
Zegen
-we gaan staanVerwelkoming:
Mensen rondom Jezus, ontvang Ruben in uw midden,
en ga met hem de weg van het Koninkrijk
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Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
-we gaan zitten
Aanbieden van een aandenken vanuit de kindernevendienst
Wij zingen Psalm 134
Bericht van overlijden
Stilte
Wij zingen Lied 961
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Wij zingen als slotlied Lied 422
Zending en Zegen
Amen

Na de dienst is er gelegenheid om Frank en Trudy voorin de kerk te
feliciteren. In het koor van de kerk bent u welkom voor koffie, thee,
limonade en ‘iets erbij’.
Aan deze viering werkten o.a. mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Martha Marie Bugel (ouderling)
Dianne Rietveld (diaken)
Jaap Landheer (lector)
Arie van Dijk en Margreet Morelissen (kindernevendienst)
Wilma van der Meer (crèche)
Dik Boelee (muziek )
Conny Sonneveld (solist)
Fred Ekhart (kosterij)
L18571
Afbeelding: Michelangelo, de schepping van Adam. (Sixtijnse kapel, Rome)
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