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U luistert naar een dienst waarin de Heilige doop wordt bediend.
Orde van de dienst:
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen

Psalm 84: 1 en 3
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Lezing van de ‘wet’
Zingen

Psalm 84: 4
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Lezing van het doopformulier
Gebed
Zingen

Genesis 15

Psalm 105: 3
1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den HEER,
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verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
Bediening van de Heilige Doop
Zingen

Psalm 87: 3
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Dankgebed en Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing

Genesis 15
1 Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een
gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer
groot zijn. 2 En Abram zeide: Here HERE, wat zult Gij mij
geven, daar ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn
huis, dat zal deze Damascener Eliëzer zijn. 3 En Abram zeide:
Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven, en nu moet een
onderhorige mijn erfgenaam zijn. 4 En zie, het woord des
HEREN kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar
uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. 5 Toen leidde Hij
hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel
de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo
zal uw nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HERE, en Hij
rekende het hem toe als gerechtigheid.
7 En Hij zeide tot hem: Ik ben de HERE, die u uit Ur der
Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. 8 En hij
zeide: Here HERE, waaraan zal ik weten, dat ik het bezitten
zal? 9 En Hij zeide tot hem: Haal Mij een driejarige jonge koe,
een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een
jonge duif. 10 Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze
middendoor en legde de stukken tegenover elkander, maar
het gevogelte deelde hij niet. 11 Toen de roofvogels op de
dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg.
12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een
diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een
angstwekkende, dikke duisternis. 13 En Hij zeide tot Abram:
Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen
zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen
zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar.
14 Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik richten, en
daarna zullen zij met grote have uittrekken. 15 Maar gij zult
in vrede tot uw vaderen gaan; gij zult in hoge ouderdom
begraven worden. 16 Het vierde geslacht echter zal hierheen
wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid
der Amorieten niet vol.
17 Toen de zon was ondergegaan, en er dikke duisternis was,
zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen
die stukken doorging. 18 Te dien dage sloot de HERE een
verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit
land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de
rivier de Eufraat: 19 de Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet,
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20 de Hethiet, de Perizziet, de Refaïeten, 21 de Amoriet, de
Kanaäniet, de Girgasiet en de Jebusiet.
Zingen

Lied 303: 1
1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

Preek
Zingen

Lied 5: 2 en 3
2. Wij trekken door woestijn en zand,
verlosten uit Egypteland.
Geen vijand, die ons tegenstreeft,
waar ons de Heer zijn zegen geeft.
Wij trekken op de einder aan,
waar al Gods poorten openstaan.
Want God heeft ons een land beloofd:
de naam des Heren zij geloofd!
3. Wij trekken voort: des Heren volk.
De Heer is bij ons in de wolk,
een wolk des daags, een rookkolom,
een schaduw tussen zand en zon,
een wolk des nachts, een vuurkolom,
een licht, als 't duister is rondom,
want God heeft ons een land beloofd:
de naam des Heren zij geloofd!

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen Gez. 459: 1, 3, 4 en 5
Zegen
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