PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de doopdienst op zondag laetare
11 maart 2018
in de Stefanuskerk te Noorddijk
dopelingen
NOVA MARIN, dochter van Kirsten Hunnersen-Damstra en Johannes Damstra
BRAM FEDRIK, zoon van Marleen en Peter Vosjan-Noeverman
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Grietie Hollenga
ouderling, Douwe Hollenga
diaken, Geert Hielema
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.
eerste lied, psalm, Liedboek nr. 122, 1.2
cantor: antifoon (535E)
allen: 122, 1 en 2
cantor: antifoon
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2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
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gebed van toenadering
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.
Amen.
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr.: 301K
cantor:!
allen: II

projectlied [voor de kinderen vertrekken]

3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
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DE SCHRIFTEN
lezing uit het oude testament [wie kan, gaat staan]
Jesaja 43, 1
lezing uit het nieuwe testament
Johannes 6, 1-21
lied Liedboek nr. 559

2. Gij die al onze schuld
in uw vergeving draagt,
wees onze vrede, o
Jezus, voor eeuwig.
3. Gij die met levensbrood
door tijd en ruimte gaat,
geef alle dagen, o
Christus, dit brood ons.
4. Gij die ver voor ons uit
in deze wereld zijt,
zend ons met vrede en brood,
Heer, tot de mensen.
[hierna: allen gaan zitten]
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overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

DIENST VAN DE DOOP
dooplied Liedboek nr. 359

2. Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.
gedicht
presentatie van de dopelingen
credo Liedboek nr. 344
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2. Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.
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 verlang ik!
doopgebed
Eeuwige God, goede Vader,
U hebt Noach en allen in zijn ark,
gered uit het water dat alles overspoelt;
U hebt Israël tussen de muren van het water door geleid;
met liefde hebt u de naam van Jezus genoemd,
toen Hij gedoopt werd in de Jordaan,
noem dan onze namen met uw liefde:
……………………………………………………………
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en bewaar ons met Jezus, onze broeder,
in leven en sterven,
opdat wij met Hem mogen opstaan, nieuw en rein.
Geef ons kracht, elke dag ons gegeven,
om Hem te volgen, in geloof, hoop en liefde,
tot eer van U.
Amen.
doop
overhandiging van de doopkaars
Ouderling: Ontvang het licht van Christus!
doopgelofte
ouders
V: …. wilt u uw kind ontvangen als een kind van God en u door haar/zijn
tegenwoordigheid in uw huis laten sterken in het geloof? En wilt u
haar/hem voorgaan op de weg die de Heer voor ons maakt?
Ouders: Ja, dat wil ik!
getuigen
V: …. wilt u dit kind ontvangen als een kind van God en u door haar
tegenwoordigheid laten sterken in het geloof? En wilt u haar voorgaan op
de weg die de Heer voor ons maakt?
Getuigen: ja dat wil ik!
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] `
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loflied: psalm 134,3 (berijming 1773)
Dat ’s Heren zegen op u daal;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ’ t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller Heren Heer!
[hierna: allen gaan zitten]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diaconie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader [gezongen] Liedboek nr. 369B
cantor: beden (regel 1-9)
allen: doxologie (regel 10 en 11)

8

inzameling van de gaven
diaconie: Terwille
kerk: Missionair werk
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
Liedboek nr. 655

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
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5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
zegen beantwoord met
A: Amen
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MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom
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 of PKN Emmaüskerk. De diensten blijven
ongeveer een half jaar staan.
lezing Prof Rick Benjamins op donderdag 15 maart: denken over veiligheid
Komende donderdag, 15 maart, zal prof dr. Rick Benjamins een lezing geven
in Kerkenheem. Hij zal in zijn lezing ingaan op het onderwerp ‘veiligheid in de
samenleving’. De invalshoek van Benjamins’ lezing ligt niet in concrete
veiligheidsvraagstukken, maar in het actuele denkklimaat. In dat klimaat zijn
veel zekerheden opgegeven, maar is er ook een verlangen naar veiligheid.
Onzekerheid kan worden bestreden met een krachtig verhaal zoals dat van
leiders als Trump en Poetin. Maar: zijn er ook andere manieren om met onze
onzekerheden om te gaan? En welke rol speelt de kernwaarden uit een
liberale (vrijzinnige) theologie en open democratie daarin? Uiteraard is er ook
mogelijkheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met Benjamins.
waar? Kerkenheem, Noorddijkerweg 12
wanneer? donderdag 15 maart 2018, 19.45 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)
toegang gratis
volgende week
zondag 18 maart, judica me, 10.00 uur, Stefanuskerk Noorddijk
goede week
In de goede week voor Pasen zal er ook een avondgebed zijn op de stille
zaterdag, 31 maart, ’s avonds om 19.30 uur in de Stefanuskerk, voorbereid
door de werkgroep eredienst.
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