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Inleidend orgelspel

Mededelingen door de kerkenraad

Zingen Lied 285 (Weerklank): 1, 3

1 Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.

3 Heer, ik wil ho-ren uw zachte stem.
Laat and’re stemmen in mij zwij-gen.
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Stil gebed
(in stilte bidden we God om Zijn tegenwoordigheid en zegen)

Votum en groet
(we erkennen onze afhankelijkheid van God, onze Schepper, en Hij groet ons met genade
en vrede)

Zingen Psalm 100: 1, 2, 4

1 Juich aarde, juich alom den HEER',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2 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.

4 Want goedertieren is de HEER';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Lezing van Gods geboden uit Deuteronomium 5:6-21 en 6:4-7
(we luisteren naar de geboden van de Heere God; zij zijn de richtlijn voor
ons leven van elke dag)
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Zingen Psalm 105: 5, 24

5 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.

24 Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
Opdat het altoos Hem zou vrezen,
Zijn wet betrachten, en voortaan
Volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem' dan d' Oppermajesteit
Om zoveel gunst, in eeuwigheid.

Onderwijzing uit het doopformulier
(dit formulier is een tekst waarin de kerk uitleg geeft over de betekenis van de doop)

Zingen Lied 314 (Weerklank): 1, 3, 5
(Mees en Noud worden de kerk binnengebracht)

1 O Here God, --ons liefst verlangen,
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven ’t U- uit uwe hand.

3 Geef dat wij niets zozeer begeren,
als dat ons kind U kennen zal,
die U in Christus onze Here
geopenbaa-rd hebt eens voor al.

5 En dat het eens met ons mag wonen,
Heer, in uw hoge, heil’ge stad,
als al wie Christus’ stralendschone
verschijning he-bben liefgehad.

Beantwoording van de vragen door de ouders
(de ouders belijden te geloven in God en beloven Hem dat zij hun kinderen zullen voor-
gaan op de weg van het geloof)
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Bediening van het sacrament van de doop aan

Mees Benjamin Rients (Mees) Jacobs
“In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een
toevlucht zijn.” [Spreuken 14:26]

Noud (Noud) Sterken
“Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één
om Uw Naam te vrezen.” [Psalm 86:11]

Zingen Psalm 134: 3 (we staan terwijl we zingen)

3 Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Persoonlijk woord

Zingen met de kinderen: Lied 497 (Op Toonhoogte 2015)

[Refrein, 2x]
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is?
Bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn.
Want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij.

[Refrein]

Dankgebed voor de doop, en gebed om de opening van het Woord
(we danken God voor de bediening van de doop en bidden Hem dat de Bijbel voor ons écht
zal open gaan)
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Schriftlezing: 1 Koningen 18: 1-16

Elia en de profeten van de Baäl
1 En het gebeurde na vele dagen dat het

woord van de HEERE tot Elia kwam, in
het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab,
want Ik zal regen geven op de aardbodem.

2 Elia ging op weg om zich aan Achab te
vertonen. Nu was de honger sterk in Sa-
maria.

3 Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu
vreesde Obadja de HEERE zeer.

4 Het was namelijk gebeurd, toen Izebel de
profeten van de HEERE uitroeide, dat
Obadja honderd profeten nam en ze per
vijftig man in een grot verborg en hen met
brood en water onderhield.

5 Achab zei tegen Obadja: Ga het land in,
naar alle waterbronnen en alle beken. Mis-
schien zullen wij gras vinden, zodat wij de
paarden en de muildieren in leven zullen
houden en wij geen van de dieren hoeven
af te maken.

6 En zij verdeelden het land onder elkaar om
er doorheen te trekken. Achab ging – al-
leen – de ene kant op, en Obadja ging –
alleen – de andere kant op.

7 Toen Obadja onderweg was, zie, Elia
kwam hem tegemoet. Hij herkende hem,
wierp zich met zijn gezicht ter aarde en
zei: Bent u het, mijn heer Elia?

8 Hij zei: Ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer:
Zie, Elia is hier.

9 Maar hij zei: Wat heb ik gezondigd, dat u
uw dienaar in de hand van Achab geeft om

mij te doden?
10 Zo waar de HEERE, uw God, leeft, er is

geen volk of koninkrijk waarheen mijn
heer geen boden heeft gestuurd om u te
zoeken. En als zij zeiden: Hij is hier niet,
dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zwe-
ren dat zij u niet konden vinden.

11 En nu zegt u: Ga, zeg uw heer: Zie, Elia is
hier.

12 En mocht het gebeuren dat ík van u zou
weggaan en de Geest van de HEERE u zou
opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou
komen om Achab de boodschap te bren-
gen, en hij zou u niet vinden, dan zou hij
mij doden, terwijl ik, uw dienaar, vanaf
mijn jeugd de HEERE vrees.

13 Is mijn heer niet verteld wat ik heb gedaan,
toen Izebel de profeten van de HEERE
doodde? Dat ik van de profeten van de
HEERE honderd man heb verborgen, per
vijftig man in een grot, en dat ik die met
brood en water onderhouden heb?

14 En nu zegt u: Ga, zeg uw heer: Zie, Elia is
hier. Hij zou mij doden.

15 Elia zei: Zo waar de HEERE van de leger-
machten leeft, voor Wiens aangezicht ik
sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem
vertonen!

16 Toen ging Obadja Achab tegemoet en ver-
telde het hem, en Achab ging Elia tege-
moet.

Zingen Psalm 119 (Weerklank): 3, 14
(de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de basisschool kunnen naar de Bijbelklas gaan)

3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.
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14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

Verkondiging over 1 Koningen 18: 3
“Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de HEERE zeer.”

Zingen: Psalm 86: 6

6 Leer mij naar Uw wil te hand’len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm,
Tot de vrees van Uwen Naam.
HEER', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

Dankgebed en voorbede
(we danken God voor deze dienst en bidden voor de wereld, de kerk en ook voor elkaar)

Aankondiging collecten (digitaal en bij de uitgang)

1. Werelddiaconaat
2. Predikantsplaatsen

U kunt voor bovenstaande collecte geven via Scipio-app (→ collecte), of
d.m.v. de QR-code aan de rechterzijde (gebruik hiervoor de camera van uw
smartphone of de Tikkie-app; deze QR-code werkt niet met de scanner van
uw bankieren-app).
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Zingen Lied 432 (Weerklank): 1, 2

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

[Refrein:]
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

[Refrein]

Zegen
(de Heere God belooft ons Zijn nabijheid en vrede)

Uitleidend Orgelspel

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren
en om met elkaar koffie te drinken.
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Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’;
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

(Weerklank, Lied 443)

Wilt u meer over de betekenis van de doop weten?
Zie www.sintjoriskerk-amersfoort.nl en kijk onder ‘geloof’


