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Titel: Feest van gemeente, feest van genade
Bijzonderheden:
Dienst met opdragen, dopen, ledenbevestiging
*********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
Een meer dan volle kerk, mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden, samen bijeen
in een feestelijke dienst met dopen, opdragen en ledenbevestiging. Wat een bevestiging dat God de Ik ben die Ik ben en er altijd zal zijn - Zijn naam altijd, en dus ook in onze tijd, waarmaakt door
levens te veranderen en de Blijde Boodschap van Jezus’ Evangelie van generatie tot generatie door
te geven. Een getuigenisvolle dienst, wie weet wat God nog uitwerkt in onze levens en in die van
onze bezoekers!
Laten we niet vergeten nog even na te genieten!
Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team
********************************************************
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.
Matteüs 3:13-17, Markus 1:10-11, Markus 10:13-16, Lukas 3: 20-21, Handelingen 2: 41-47,
Romeinen 6:1-5, 1 Korintiërs 2:4-5, 1 Korintiërs 3:6-7, Filippenzen 2:3-5, Romeinen 14:19,
Romeinen 15:2, Romeinen 15:7, Johannes 13:34-35
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN

Diensten met Dopen, Opdragen en Ledenbevestiging laten extra goed zien dat we een levende
gemeenschap zijn, dat God aan het werk is in ons midden en mensenlevens verandert. En niet
alleen mensen die net tot geloof zijn gekomen, maar ook mensen die reeds lang in de kerk komen
maar keer op keer aangeraakt worden door de liefde van God en zoeken naar nieuwe manieren
om zich toe te wijden aan Hem en Zijn gemeente.
Deze diensten raken het hart van wie we zijn als kerk: een gemeenschap die met elkaar optrekt,
geraakt door de liefde van Jezus en geroepen om het SAMEN te volgen. Het is een feest van
genade, van samen gemeente zijn, van overgave in de doop, van nieuw leven wat ons is
toevertrouwd, van mensen die ja-zeggen tegen het gemeenteverbond, zich als levende stenen
willen inzetten ter opbouw van de plaatselijke gemeente. Dat mensen hun ja-woord geven, is
geweldig en een feest waard, maar we weten dat dit alles alleen mogelijk is omdat God Zijn grote
JA-woord naar ons toe heeft gegeven toen Hij Zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Alle
geloofsstappen die we nemen zijn een reactie op Hem die als eerste initiatief nam om ons op te
zoeken toen wij nog verloren waren.

Daarom een feest van genade, maar óók van gemeente omdat we door die genade samen mogen
optrekken en steeds weer mogen zien dat God doorgaat met het genadewerk waaraan wij ook
deel mogen hebben.

*********************************************************
LIEDEREN
320 – Ere zij aan God de Vader
- 820 – Feest van genade
Kinder Opwekking 211 – Onder, boven, voor en achter
Mijn God is zo G – O – E – D
- Allerleukste liedje – Make Some Noise Kids
Kinder Opwekking 185 – De Here zegent jou
Doop
In U weet ik wie ik ben – Hillsong Nederland
749 – Hoe kan ik anders
- 194 – U maakt ons één
127 – Wij eren en aanbidden U
- 263 – Er is een Verlosser
**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen
zijn.
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je
leven aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. We zijn deze zondag getuige geweest van ‘3 preken’, waarin mensen geloofstappen mochten
nemen. Neem tijd om God te danken en te prijzen voor alle geloofsstappen die gemaakt zijn deze
zondag en dat Hij Zijn kerk blijft bouwen.
4. Dopen, Opdragen, Lid worden van de gemeente, allemaal geloofsstappen, maar zeker niet de
enige. Waaraan denk jij als jou gevraagd wordt naar jouw eigen geloofsstappen? Wat betekenden
die voor jou toen en in je verdere leven?
5. Zijn er geloofsstappen die je nog wilt maken? Zijn er redenen om zo’n stap nu al te zetten of het
nu nog niet te doen? Als je daarover met anderen verder wilt nadenken, is de vertrouwelijkheid
van de kring natuurlijk een mooie gelegenheid...
6. Wat betekent het voor jou om deel te zijn van de wereldwijde èn plaatselijke gemeente?
Waarom is ook de plaatselijke gemeente belangrijk voor je?

7. In Romeinen 6:4 - de dooptekst – wordt gesproken over (wandelen in een) ‘nieuw leven’. Wat
betekent dat voor jou in je relatie met God? Wat voor nieuws werkt(e) dat uit in jouw leven ten
opzichte van vóór je bekering, je doop of andere geloofsstap?
****************************************************
GEBEDSSUGGESTIE
Dank U, Heer, dat U ons heeft aangeraakt met Uw liefde en ons daarmee ook in beweging wilt
zeggen. De liefde van Christus is wat ons drijft! We danken U voor elke geloofsstap die genomen is
in onze gemeente, de kinderen die U ons heeft toevertrouwd, de mensen die zich in de doop
hebben overgegeven aan U en de nieuwe leden die U heeft toegevoegd. Dank U wel dat U ons als
gemeenschap aan elkaar gegeven hebt, dat we elkaar mogen liefhebben zoals U ons heeft
liefgehad. Help ons in die heilige taak en leid ons op de weg die U met ons wilt gaan. Zo volgen we
U samen na, de ene geloofsstap na de andere. We prijzen Uw grote naam, halleluja, amen!
****************************************************

