Liturgie voor de doopdienst op 18 april 2021
In de dorpskerk van IJsselmuiden
Aanvang: 16:00 uur / voorganger ds. Van Dam
Welkom en mededeling
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 100: 1 en 4
1. Juich, aarde, juicht alom den
HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem
eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank lied 166: 1
1. Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!
Doopformulier en gebed
Zingen: Psalm 105: 5
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.
Doopvragen
Kindermoment

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

Doopbediening
Toezingen: Psalm 134: 3
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.
Gebed om de opening van het woord
Schriftlezing: Romeinen 6: 1 – 11
1Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade
toeneemt?
2Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog
daarin leven?
3Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt
zijn?
4Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus
uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw
leven zouden wandelen.
5Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn
dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
6Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam
van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden
dienen.
7Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen
leven.
9Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De
dood heerst niet meer over Hem.
10Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven,
en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in
Christus Jezus, onze Heere.
Zingen: Weerklank psalm 136: 1, 11 en 12
1. Loof de HEER, want Hij is goed,
loof Hem met een blij gemoed,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
11. Die opnieuw een wonder deed
en de zee in tweeën sneed,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

12. Die een pad heeft toebereid,
door de zee zijn volk geleid,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Preek: ‘ dopen is met Christus begraven worden en opstaan’
Zingen: Weerklank psalm 30: 2 en 7
2. Mijn God, U hebt mij op mijn klacht
genezen en mijn leed verzacht.
U hebt mij aan de dood ontrukt,
’k ga onder smart niet meer gebukt.
U hebt het leven mij gegeven
en mij aan dood en graf ontheven.
7. U hebt mijn rouwklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei.
Mijn rouwkleed hebt U weggedaan,
een vreugdekleed deed U mij aan.
Zo klinkt, o HEER, mijn psalm naar boven.
Mijn God, U zal ik altijd loven.
Dankgebed en voorbede
Zingen: Sela ‘een toekomst vol van hoop’
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons
beloofd.
Zegen

Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

