LITURGIE DOOPDIENST MARANATHAKERK
29 AUGUSTUS 2021
Voorganger: ds. Peter van der Vange; ouderling: Hendrik
Jan Bosman; lector: Ab Wanders; organist/pianist:
Jenneke van de Streek; techniek: Edward Bosma & Paul
van der Linden. Collectes: voor het diaconale project
Schuldwegwijzer (vrijwillige professionals helpen
mensen met financiële problemen op de rit) en voor de
Protestantse Gemeente te Nijmegen.

WELKOM - Stilte - aansteken tafelkaarsen
Intredelied:

Psalm 121 : 1, 2, 4

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat
GEBED VAN TOENADERING
Gemeente gaat zitten; Overdracht van de dienst
Gelegenheidskoor zingt: Leer mij uw weg
V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde
GEBED
Loflied:

Lied 413

DOOPVRAGEN:
Vertrouwen jullie Michiel toe aan God in alle
wisselvalligheden van het leven.
Willen jullie hem zelf behoeden en leiden.
Beloven jullie Michiel het Evangelie van onze Heer
Jezus Christus door te geven?
ZEGEN
GEBED
Zingen:

Lied 354

Arie vertelt iets over de doop aan de kinderen
Michiel Remis Benjamin van ’t Spijker wordt gedoopt
Marijke & Judith zingen: Een boog in de wolken (Sela)

De kinderen nemen de lichtjes mee naar de
kindernevendienst
GROET
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren
SCHRIFTLEZING: 2 Koningen 6 : 8 – 14a
De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens
als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij
een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de
godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat
hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Arameeërs
daar een aanval beraamden. De koning van Israël liet
dan de inwoners van de plaats die de godsman had
genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de
buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer, tot grote
ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn
bevelhebbers bij zich en vroeg hun: ‘Zeg me: wie van
onze mensen heult met de koning van Israël?’ Een van
de bevelhebbers antwoordde: ‘Niemand, mijn heer en
koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning
van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer
zegt’. Hierop zei de koning: ‘Zoek voor mij uit waar hij
is, dan zal ik hem gevangen laten nemen’. Toen hem
werd verteld dat Elisa in Dotan was, stuurde hij een
groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af.
Zingen:

Lied 283 : 1-3

SCHRIFTLEZING: 2 Koningen 6 : 14b – 23
De Arameeërs kwamen ’s nachts bij Dotan aan en
omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de
volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij
dat de stad omsingeld was door een leger met
strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen,
heer?’ riep hij uit. Zijn meester antwoordde: ‘Wees niet
bang, wij zijn met meer dan zij’. En hij bad: ‘HEER, open
zijn ogen en laat het hem zien’. De HEER opende Elisa’s
knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol
stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa
omringden. Toen de Arameeërs op Elisa afkwamen,
smeekte hij de HEER hen te verblinden. De HEER
verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd, en toen zei Elisa
tegen hen: ‘U bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u zijn
moet. Volg mij, dan zal ik u de weg wijzen naar de man
die u zoekt’. Hij leidde hen naar Samaria, en daar
aangekomen bad hij: ‘HEER, open hun ogen en laat hen
weer zien’. De HEER opende hun de ogen, en toen zagen
ze dat ze zich midden in Samaria bevonden. Toen de
koning van Israël de Arameeërs zag, vroeg hij aan Elisa:
‘Wat vindt u, vader? Zal ik ze doden?’ ‘Nee’, antwoordde
Elisa, ‘dood hen niet. Hebt u ze soms met uw eigen
wapens krijgsgevangen gemaakt, dat u hen zou doden?
Zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en
drinken, en laat hen teruggaan naar hun heer’. Hierop liet
de koning een overvloedig gastmaal voor hen aanrichten,

en toen ze gegeten en gedronken hadden stuurde hij hen
terug naar hun heer. Van toen af aan deden de Aramese
benden geen invallen meer in Israël.

Zingen:

Lied 283 : 4-5

SCHRIFTLEZING: Matteüs 3 : 13 - 17
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om
door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes
probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik
zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u
naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar
gebeuren, want het is goed dat we op deze manier
Gods gerechtigheid vervullen’. Toen stemde Johannes
ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water
omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag
hij hoe de Geest van God als een duif op hem
neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’.
Acclamatie:

Lied 339a (U komt de lof toe)

VERKONDIGING
Pianospel
Zingen:

Lied 259

GEBED, VOORBEDEN,
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader
MEDEDELINGEN
Zingen:

Gezang 704

UITZENDING EN ZEGEN
G: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
bij alles wat ons te doen staat
alles wat we beleven mogen
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen
zo kwetsbaar als het is
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn
in onze verschillen en onze gelijken.
V: Zegen
Zingen:

Lied 423

