ORDE VAN DIENST

20 september 2020

09.30 uur

DOOPDIENST

In deze viering zal de heilige doop bediend worden aan
Lotte Dorothea Anna Vermeij.
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Orgel en vleugel:
Zang:
Kindernevendienst:
Beamer:
Koster:

Ds. Gert van de Meeberg
Joost de Wit
Leendert van der Stelt
Alita van der Greft
Peter Ouwerkerk
nog niet bekend
Carolijn
Gertjan van der Strate
Dirk de Kok

Er is vandaag ook weer TIENERDIENST
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VOORWOORD
Muziek – Als we binnenkomen brandt de Paaskaars.
Welkom en mededelingen – door de ouderling van dienst.
De tafelkaarsen worden aangestoken vanaf de Paaskaars
– door de diaken van dienst.
Luisteraars thuis kunnen ook een kaars aansteken,
een Lichtpunt als teken van hoop en verbondenheid met elkaar.
Ondertussen zingen / luisteren we naar: Lied 285
We gaan staan
Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.
G: AMEN.
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT.

We gaan weer zitten

Moment voor de kinderen
We zingen / luisteren naar: Kinderlied: Hemelhoog, nr. 551
DOOP
Gebed
Presentatie – we zien een foto van Lotte
De doopouders staan op, de voorganger gaat bij hen staan.

Onderwijzing – we horen waarom er gedoopt wordt.
We zingen / luisteren naar: Lied: ‘Verbonden met vader en moeder’
Belijdenis en geloften
Wij zijn vandaag getuigen van de
doop van Lotte
en gedenken onze eigen doop.
Daarom belijden wij ons geloof door
staande de geloofsbelijdenis te
zeggen, in de woorden van Lied 344
We gaan weer zitten
Vragen voor de doopouders – zij komen bij de tafel staan.
Na het ja-woord gaan we bij de doopvont staan
en wordt het water erin gegoten.
Doop en handoplegging
Verwelkoming
Vraag voor de gemeente – we gaan staan.
V: Geliefde aanwezigen, wilt u Lotte Dorothea Anna Vermeij,
en alle kinderen die met ons verbonden zijn, dragen in uw gebeden,
en wilt hen u in uw levenshouding en levenswandel
de weg van het geloof laten zien?
Wat is hierop jullie antwoord?
G: JA, DAT WILLEN WIJ.
De doopouders steken de doopkaars aan en leggen daarna het doophandje
met daarin een parel, bij de andere handjes in de doophoek.
Ondertussen horen we (2 x): Lied Hemelhoog, nr. 417
De doopouders ontvangen, namens de kerkenraad,
de doopkaart en een boekje.
De kinderen van de kindernevendienst geven een
cadeautje.
Hierna gaan alle kinderen naar de kindernevendienst of de crèche;
ze komen niet meer terug in de kerkzaal.

WOORD
Bijbellezing: • Matteüs 20: 1-16 (Bijbel in Gewone Taal) – door de lector
Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld.
Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg.
Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken.
2 Hij spreekt een bedrag met hen af: het normale loon voor een dag werken.
En hij stuurt ze naar zijn wijngaard.
3 Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg.
Hij ziet mannen op straat die nog geen werk hebben. 4 Hij zegt tegen hen:
‘Ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie een eerlijk loon geven.’
5 De mannen gaan aan het werk. Om twaalf uur en om drie uur ’s middags
gaat de man opnieuw op weg. Weer stuurt hij de mannen die hij tegenkomt,
naar zijn wijngaard. 6 Als de dag bijna om is, gaat de man nog één keer op
weg. Weer ziet hij mannen op straat staan.
Hij vraagt: ‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’
7 De mannen antwoorden: ‘Niemand heeft ons vandaag werk gegeven.’ Dan
zegt de man: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken.’
1

Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de man die zijn
zaken regelt: ‘Roep alle arbeiders en geef ze hun loon. Betaal eerst de
mannen die het laatst gekomen zijn. En als laatste de mannen die het eerst
kwamen.’ 9 De mannen die maar kort gewerkt hebben, zijn dus het eerst
aan de beurt. Zij krijgen het normale loon voor een dag werken.
10 De mannen die de hele dag gewerkt hebben, zijn het laatst aan de beurt.
Zij denken: Wij zullen dan wel meer krijgen. Maar ook zij krijgen het normale
loon voor een dag werken.
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Met het geld in hun hand komen ze bij de eigenaar van de wijngaard.
Ze zeggen: ‘Het is niet eerlijk! Die anderen hebben maar één uur gewerkt.
Wij hebben de hele dag hard gewerkt in de hete zon. En nu krijgen zij
evenveel als wij!’ 13 De eigenaar zegt tegen één van die mannen:
‘Beste vriend, ik heb jullie niet oneerlijk behandeld. We hadden toch het
normale loon afgesproken? 14 Ga rustig naar huis met je geld.
Ik wilde de mannen die het laatst kwamen, net zo veel geven als jullie.
15 Het is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers
als ik anderen goed behandel?’ 16 Zo zal het gaan in de nieuwe wereld.
Mensen die nu het laatst komen, zullen dan vooropgaan.
En mensen die nu het eerst komen, komen dan achteraan.’
11-12

We zingen / luisteren naar: Lied 991: 1, 6, 7 en 8
Uitleg en verkondiging, met daarin de 2e Bijbellezing:
Matteüs 19: 13-15 (Bijbel in Gewone Taal) – door de voorganger.

Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij
zijn handen op de kinderen zou leggen en voor hen zou bidden.
Maar de leerlingen hielden die mensen tegen.
14 Toen zei Jezus: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen,
want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen.’
15 En Jezus legde zijn handen op hen. Daarna ging hij weer verder.
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Muziek
ANTWOORD
Vanuit de gemeente
* Afkondiging doopdienst 4 oktober.
* Aandacht voor situatie Moria,
extra noodhulpcollecte
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader - gezamenlijk gebeden
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT,
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE OP AARDE, ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
ZOALS 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.
SLOTWOORD
We gaan staan
We zingen / luisteren naar: Lied 425
Zegen
Wij zingen samen ‘Amen’ (zoals na de Geloofsbelijdenis)
Uitleidende muziek

We gaan weer zitten en wachten op aanwijzingen om de kerk te verlaten

De doopouders staan bij de uitgang
naast de voorganger en ouderling van dienst
U mag langslopen om hen op gepaste afstand te groeten en te feliciteren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor:
1e collecte (rode zak):
2e collecte (grijze zak: Kerkelijk werk
Extra collecte (witte zak): Noodhulp voor Moria
Wilt u op afstand bijdragen aan de collectes?
Dat kan via de volgende rekeningnummers:
Diaconie:
Kerk:

NL03 ABNA 0594 1583 89 t.n.v. Diaconie PG De Rank
NL93 RABO 0345 8029 93 t.n.v. PG De Rank

----------------------------------------------------------

---------------------

BLOEMENGROET AAN:
Fam. Wijkhuizen

-----------------------------------------------------------

----------------------

Volgende viering:
27 september 2020

09.30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Orgel:
Zang:
Begeleiding zang:
Beamer:
Koster:

Ds. Gonja van ‘t Kruis
Joke van Veen
Ada Kassels
Frank van der Greft
Barend Klaassen
Nog niet bekend
André Keessen
Bart van Gameren
Jaco Vaalburg

Ook deze viering wordt weer uitgezonden via internet:
https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet
of via de link in de wekelijkse Nieuwsbrief.

HANDIGE ADRESSEN:
Predikant:
ds. J.P.G. (Gert) van de Meeberg
Vrije dag: Maandag
tel. 0252 - 348 978
E-mail: predikant@pgderank.nl
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag, tussen 9.30 en 10.00 uur
Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken.

Structurele bijstand in het pastoraat voor 14 uur per week:
ds. Gonja van ’t Kruis,
tel. 06-3855 7004 (met voicemail)
E-mail: gonjavtkruis@gmail.com

ONZE KERK OP INTERNET: WWW.PGDERANK.NL

Volg ons op Facebook

en Twitter

