Welkom op 7 november 2021
In de doop- en dankdienst
in de Koepelkerk in Smilde
Thema: zaaien en oogsten
In deze dienst wordt door de heilige doop met hun Heer en Heiland verbonden William
en Jolijn Sluijer en staan we dankend stil bij het wisselen van de seizoenen.
Voorganger: ds. G. Olde
Organist: dhr. Klaas v.d. Kolk
ouderl.v.dienst :
1e collecte
:
2e collecte
:
e
3 collecte
:
Lector: Hendrik Jan Blomberg
Koster: Wubbo Uil

G.v.d. Bosch
Diaconie
Dankdagcollecte
Rente en aflossing

Welkom namens de Kerkenraad
We zingen staande NLB/ Psalm 139: 1, 7 en 11
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

11 Gedachten ongeëvenaard
hebt Gij, o God, geopenbaard
in al de werken van uw hand –
gedachten talloos als het zand.
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,
ik vind U altijd aan mijn zijde.

Stil gebed, aanvangswoord en Groet
Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in de beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
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Gebed
Inleidende woorden bij de doop – voorstellen van dopelingen
We zingen `Verbonden met vader en moeder
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij het feest met ons mee?
Refrein:

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.

Je bent al een tijdje bij 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)
Doopgebed
Het geloof van de gemeente – we zingen staande de apostolische geloofsbelijdenis
(NLB 340B)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
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vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Doopvragen aan de ouders
We zingen Evangelisch Lied 278 Laat de kind`ren tot Mij komen
1 Laat de kindren tot mij komen,
2 Laat de mensen tot mij komen
alle alle kindren.
over alle wegen.
Laat de kindren tot mij komen,
Laat de mensen tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
houdt ze toch niet tegen
Want de poorten van mijn rijk
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kindren open,
gaan ook voor hen open,
laat ze allen groot en klein
als ze aan een kind gelijk
bij mij binnen lopen.
bij mij binnen lopen.
Bediening van de doop
gevolgd door een zegenbede en een tekst
Vraag aan de gemeente
Vg.: Nu Jolijn en William gedoopt zijn, wil ik u als gemeente van Christus in Smilde
vragen: wilt u hen opnemen in ons midden en met hen in woord en daad de weg van
de Heer zoeken en volgen? Wat is daarom uw antwoord?
Allen: Dat beloven wij.
We zingen Nieuwe Liedboek 347: 1 en 2
1 Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind'ren tot Mij komen.

2 Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

Felicitatie – doopkaart en doopkaars
De kinderen kunnen naar de kindernevendienst
Gedicht
Dankgebed - gebed om het licht van de H. Geest
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Schriftlezing: Markus 4: 26- 34 Bijbel in gewone taal
De zaaier …..
26
Jezus zei tegen de mensen: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad gestrooid
heeft op het land. 27Die man gaat slapen en staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen
groeit het zaad in de grond, en het wordt koren. Hoe dat gebeurt, weet die man
niet. 28Het is de aarde zelf die het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot het
koren vol graankorrels. 29Zodra het koren rijp is, snijdt de man het af. Want dan is de
tijd van de oogst gekomen.’
30
Jezus zei verder: ‘Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een
voorbeeld geven. 31-32Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het
kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine
zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken.
In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen.’
33
Jezus gebruikte ook nog andere voorbeelden om uitleg te geven over Gods nieuwe
wereld. Alleen zo kon iedereen het goede nieuws begrijpen. 34Als Jezus tegen de
mensen sprak, gebruikte hij steeds voorbeelden. Maar aan zijn leerlingen legde hij
alles uit.
We zingen Nieuwe Liedboek 923
1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongeloof1ijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.
2 Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.
3 Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.
Verkondiging
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We zingen Nieuwe Liedboek 978: 1, 2 en 3
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Dank- en voorbeden, gevolgd door het zingen van het Onze Vader – Opwekking 436
Collecte
We zingen Nieuwe Liedboek 769: 1, 5 en 6
1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.
5 Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Uitzending en zegen
U kunt de doopouders feliciteren voor in de kerk.
Denkt u aan de collecte bij de uitgang?
Een fijne voortzetting van de zondag!
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