PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de doopdienst op zondag 8 september 2019 (12e van de zomer)
in de Stefanuskerk te Noorddijk
DOPELING: MATTHEW LARS ARNE
zoon van Niels en Nadia Vos, broer van James.
voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Gerard van Reenen
ouderling van dienst en lector: Bertha Buist
diaken: Thole Jan Wieringa

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
A: Amen.
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
psalm, Psalm 8 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’, Liedboek nr. 8a
gebed van toenadering
V: Lieve God,
met ogen vol verlangen zien wij naar U uit.
Hoor, hoe stil wij zijn om naar uw stem te horen.
Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn,
vandaag en morgen en altijd.
A: Amen.
[hierna: allen gaan zitten]
kyriëgebed afgesloten met Liedboek nr. 299e
lied [voor de kinderen vertrekken]
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DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften ‘Heer van uw kerk’,
Liedboek nr. 348, 1.2.3
uit het oude testament Jona
korte samenvatting van het Bijbelboek Jona
lezing, Jona 2,1 - 3,3
lied Liedboek nr. 348, 4
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 15, 11-32
lied Liedboek nr. 348, 7
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

DIENST VAN DE DOOP
dooplied ‘Leven is gegeven’, Liedboek nr.359
presentatie van de dopeling
vraag naar doopverlangen ouders
V: Ten overstaan van de gemeente vragen wij:
Verlangt ge dat uw kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon
en de h. Geest?
Ouders: Ja dat verlangen wij!
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doopgebed
doop
overhandiging van de doopkaars
Ouderling: Ontvang het licht van Christus!
doopgelofte
V: Ouders, wilt u uw kind ontvangen als een kind van God en u door zijn
tegenwoordigheid in uw huis laten sterken in het geloof?
En wilt u hem voorgaan op de weg die de Heer voor ons maakt?
Ouders: Ja, dat willen wij!
V: Getuigen, wilt u Matthew Lars Arne ontvangen als een kind van God en
u door zijn tegenwoordigheid in uw leven laten sterken in het geloof? En
wilt u hem in verbondenheid met zijn ouders voorgaan op de weg die de
Heer voor ons maakt?
Getuigen: Ja dat willen wij!
verwelkoming [wie kan, gaat staan]
V: Gemeente, draag hen die gedoopt zijn in uw gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk
A: Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen elkaar met een handdruk vrede toe]
loflied ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’, Liedboek nr. 655, 1.2.3
[hierna: allen gaan zitten]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed
onzevader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
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op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
inzameling van de gaven
diaconie: Kerk in Actie jeugdwerk
kerk: collecte eigen gemeentewerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
‘Samen op de aarde’, Liedboek nr. 993
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
* na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom
* volgende week zondag 15 september, dienst van Schrift en Tafel m.m.v.
jongeren die naar de brugklas gaan (overstapdienst), 10.00 uur, Stefanuskerk.
* liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie
downloaden: http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie
* kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar
Groningen en dan PKN Stefanuskerk. De diensten blijven ongeveer een half
jaar staan.
* oogstdienst zondag 22 september - OPROEP
Wie heeft gelegenheid om iets te bakken voor bij de koffie na de oogstdienst
op 22 september? Graag aanmelden bij Gré Busz: greebusz@gmail.com of bij
Ria Wildeman, tel: 050.5412956.
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