Jeugd- en Gezinsdienst
Een dienst voor jong en ook voor oud.

Deze dienst is te beluisteren via Kerkomroep en daarnaast voor wie wil ook
interactief te beleven via Whatsapp. U ontvangt dan foto’s uit de kerk en
berichten van de andere kerkgangers. Voor de kinderen zijn er vragen en
opdrachtjes. U hebt een telefoon met WhatsApp nodig naast het apparaat
waar u mee naar de dienst luistert. Geef, als u dit mee wilt maken, uw naam en
het telefoonnummer van de telefoon waarop u de WhatsApp berichten wilt
versturen en ontvangen door aan ds. Christel Minnaard 0623061015.
Verschillende telefoons aanmelden kan voor gezinnen een goed idee zijn.
Doe ook mee dan vieren we deze dienst samen!
In deze dienst is het Thema: Gedoopt! Daarom wordt aan iedereen gevraagd
om zijn of haar doopjurk, doopfoto’s of doopkaars bij de hand te houden. Voor
gezinnen is het een goede voorbereiding om al voor de dienst samen
herinneringen aan de doop van de kinderen op te halen en foto’s of andere
spulletjes van het dopen klaar te leggen. Verder hebben de kinderen een
schaar en stiften nodig. En graag voor ieder kind het vel met duifjes in de
bijlage printen. Wie geen printer heeft kan contact opnemen

Liturgie met Liedteksten:
-9:30 aanvang van de dienst. U ontvangt een foto en groet uit de kerk. Mocht u
deze niet ontvangen dan graag een berichtje naar ds. Christel Minnaard
0623061015.
-Orgelspel ondertussen kan iedereen zich in de WhatsApp groep melden met
een groet of foto. Gebruik de groep waarin u net de foto uit de kerk kreeg.
Graag een naam vermelden.
-Welkom en mededelingen.
-Ambtsdrager steekt de Paaskaars aan. Steekt u thuis ook een kaas aan? De
kinderen wordt gevraagd een foto van hun kaars op te sturen.
-Zingen: Lied 288 Goedemorgen welkom allemaal.
Goede morgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.
Alles mag er zijn.
God ik vraag U, kom in onze kring.
Wees er bij , wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal,
Verteld in mensentaal
-Groet
-Gebed
-Oproep
-Orgelspel, ondertussen kan iedereen nadenken over waarvoor je zou willen
danken of bidden. Stuur via WhatsApp op waarvoor je wilt bidden of danken.
Deze gebedsintenties worden dan meegenomen bij het dankgebed en de
voorbeden.
-Wat is dit voor geluid?
-Zingen: De kinderen sturen het antwoord op het raadsel op. Ondertussen
zingen de anderen: NLB 345 Gij hebt uw woord gegeven. Couplet 1 en 3
1
Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,

dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.
3

God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

-Gedoopt!
Uitleg van het thema.
-Orgelspel. Ondertussen kan iedereen een herinnering aan zijn eigen doop of
aan de doop van een kind of ander gemeentelid opsturen.
Heb je een foto van toen je gedoopt werd? Maak er een foto van en stuur hem
op. Ook foto’s van doopjurken of doopkaarten zijn welkom.
Was u erbij toen een van onze (jongere) gemeenteleden gedoopt werd? Meldt
het!
En anders wilt u misschien wel nadenken over de vraag of u er eigenlijk wel
eens bij stil staat dat u gedoopt bent? Wat uw eigen doop of de doop van uw
kinderen voor u betekent? Als u ook dat wilt delen zou dat erg mooi zijn.
Verderop in de dienst krijgt u gelegenheid om te lezen en te bekijken wat de
anderen hebben opgestuurd.

-Opdracht voor de kinderen.
De kinderen wordt gevraagd de duifjes uit te knippen en een groet op de
duifjes te schrijven of te tekenen. En om ze dan in de brievenbus van andere
kerkgangers te gaan doen.
Tijdens deze uitleg stemmen de andere kerkluisteraars welk lied zij willen
zingen als slotlied:
A. NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
B. NLB 885 Groot is uw trouw, O Heer.
-Lezing.
-Zingen:
Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja
Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn
Halleluja
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods zonen zijn
Halleluja

Verkondiging
Orgelspel en tijd om te lezen wat anderen over de Doop hebben gepost.
Dankgebed en Voorbeden
De intenties die u hebt opgestuurd zullen gebeden worden.
-Slotlied:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Groot is uw trouw, o Heer
mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond

-Zegen.
-Orgelspel en gelegenheid om elkaar een goede zondag te wensen. Wie vindt
er een duifje in zijn brievenbus?

