
Liturgie Regenboogkerk 

Datum: 14-8- 2022  
Bijzonderheden: Doop Herman Hagebeek
Voorganger: Ds. Christi Bartelink
Organist: Alexander Prins
Ouderling van dienst: Trudy
Lector: Monique
Overige medewerkers: beamer: Eric

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm: 1-4 juich Gode toe
Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN

Zingen: Opwekking 623 laat t huis gevuld zijn

Kaarsen worden aangestoken

Gebed om de opening van het Woord 

Liedje Op de wijs van ‘boer wat zeg je van mijn kippen’

Kom maar mee, dan gaan we naar Jezus.
Kom maar mee, want Hij is de Heer.
Zegt er een man: je mag niet komen.
Zeggen we: Hup, aan de kant meneer!
Kom maar mee, dan gaan we naar Jezus. 
Kom maar mee, want Hij is de Heer. 

Kom maar mee, Hij geef je zijn zegen.
Kom maar mee, zijn hand op je hoofd.
Hij is erbij, in zon en regen.
Hij doet wat Hij je heeft beloofd.
Kom maar mee, Hij geeft je zijn zegen.
Kom maar mee, zijn hand op je hoofd. 

Gesprek met de kinderen

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: de ark van Noach uit een kinderbijbel (Christi)



Zingen: lied 635:1 en 8 allen, 2,64 en 6 vrouwen, 3,5 en 7 mannen (de Heer is waarlijk 

opgestaan) 

Schriftlezing: Hebreeën 11: 17- 31 en 39-40 (lector)

Zingen: lied 721: 1,2 en 3 Houd ons bijeen 

Verkondiging

Zingen: lied 976: 1,2 en 3 ons heeft der Heer

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Inleiding tot Belijdenis en Doop

Lezen geloofsbelijdenis (lector) 
GELOOFSBELIJDENIS
L: Wij geloven, dat God onze Vader en Moeder wil zijn.

God houdt van ons en gunt ons alles wat goed en mooi is.
A.: Dat geloven wij.
L: Wij geloven, dat Jezus ons laat zien, wie God is.

Hij heeft ons gevraagd te leven zoals Hij.
A. Dat geloven wij.
L. Wij geloven dat de Heilige Geest

Een vuur is in ons leven.
Door zijn Kracht mogen wij licht
En warmte brengen in deze wereld.

A. Dat geloven wij.
L. Wij geloven, dat mensen geroepen zijn tot gemeenschap.

Aan Jezus zien wij dat mensen bestemd zijn voor het
Eeuwige leven. Jezus is in ons midden.

A: Dat geloven wij.

Zingen: Geloofsbelijdenis
(tekst: Mirjam Sloots, melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge’)

Ik geloof in God de Vader,
Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrond en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.



Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want ‘verzoening’ was zijn wens.

Ik geloof de Geest die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden
die gemeenschap samenbindt.

Voorstellen van Herman
Zingen: Hemelhoog 503 God kent jou vanaf het begin
Belijdenis- en Doopvragen, jawoord, Doop, zegening
Zingen: Opwekking 189: zegen ons Heer
Aansteken van de Doopkaars, en ophangen van het visje

Gebeden
Collecten

Zingen: lied 418: 1 voorganger, 2,3 en 4 allen

Zegen: gezongen: Amen, amen, amen! 


