PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de doopdienst op zondag 14 oktober 2018
vierde van de herfst
in de Stefanuskerk te Noorddijk
dopelingen
JORT PLIJTER
LISANNE DE VRIES
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
cantor, Helmer Roelofs
lectoren, Wieke van der Goot en Tineke Sikkema
INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
lied, [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 218, 1.2.3
groet en bemoediging
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
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.
gebed van toenadering, psalm, [gezongen] Liedboek nr. 8a, 1.2.3.4
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 301F
gloria Liedboek nr. 305
lied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
lied bij de opening van de Schriften “Ik zal er zijn voor jou”
[Met andere woorden, nr. 24]
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3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

lezing uit het oude testament
Genesis 21, 1-7
lied Liedboek nr. 780
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Lucas 15, 11-32
[hierna: allen gaan zitten]
lied Liedboek nr. 185; cantor zingt coupletten; refrein: allen
overweging
orgelspel
[kinderen komen terug]

DIENST VAN DE DOOP
dooplied Liedboek nr. 354
cantor: couplet 1.2 en 4
allen: alle refreinen en couplet 3 en 5
[tijdens dit lied worden de dopelingen binnengebracht]
gedicht, voorgedragen door Lisette van der Goot
presentatie van de dopeling
vraag naar doopverlangen ouders
V: Ten overstaan van de gemeente vragen wij:
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Verlangt ge dat uw kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon
en de h. Geest?
Ouders: Ja dat verlangen wij!
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 of
haar tegenwoordigheid in uw huis laten sterken in het geloof?
En wilt u haar of hem voorgaan op de weg die de Heer voor ons maakt?
Ouders: 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 Liedboek nr. 675
[hierna: allen gaan zitten]

GEBEDEN EN GAVEN
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven
diaconie Kerk in Actie: Nepal
kerk
Kerk in Actie: Werelddiaconaat
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan]
Liedboek nr. 868, 1.2.3
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN
na de dienst: koffie en thee in Kerkenheem; iedereen welkom; daar kunt u
uw vredegroet ook aan de doopouders schenken.
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.

vrije periode predikant
Van 20 oktober tot en met 28 oktober ben ik (jw) een week vrij. Als u een
predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Ria van DijkHilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com., Mw. Tiny Rienstra,
tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel
050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar
een waarnemend predikant.
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