ORDE VAN DIENST

Thema: Uw hand houdt me vast

(Psalm 139: 5b, BGT)

In deze viering zal de heilige doop worden bediend
aan Mark Jasper Rijlaarsdam.

4 oktober 2020

09.30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Orgel en vleugel:
Zang:

Ds. Gert van de Meeberg
Ellie Doeleman
Daniella de Wit
Arco Kostelijk
Peter Ouwerkerk
Jan Willem Heemstra,
Hans en Annelies de Jong, Roel van der Linden,
Jaap Schouten en Maaike Wijbrandi
Agatha en Alita
Gerrit Medema
Jan Willem Heemstra

Kindernevendienst:
Beamer:
Koster:

DOOPDIENST

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.
Intussen zingen / luisteren we naar: Lied 285
1 Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg,
hoe wij in vrede kunnen gaan.
2 Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
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: ‘God kent jou’, Hemelhoog 503

DOOP
Gebed
Presentatie – we zien een foto van Mark
De doopouders staan op, de voorganger gaat bij hen staan.
V: Dirk Jan Rijlaarsdam en Marieke van den Heuvel,
jullie hebben de wens uitgesproken om jullie zoon te laten dopen.
Welke namen hebben jullie hem gegeven?
Want met die namen mag hij zich gekend weten bij God en bij de mensen.

Doopouders:
Mark Jasper Rijlaarsdam
Onderwijzing
– we horen over de betekenis van de doop
We zingen / luisteren naar: Lied: Verbonden met vader en moeder
– tekst en muziek: Theo Kersten en Hans Peters Jr.
1. Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Refrein
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt
in de Naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.
2. Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein
Belijdenis en geloften
We gaan staan
Wij zijn vandaag getuigen van de doop van Mark
en gedenken onze eigen doop.
Daarom belijden wij ons geloof door, onder begeleiding van muziek,
de geloofsbelijdenis uit te spreken, in de woorden van Lied 344
1 Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.
2 Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan,
Halleluja!
We gaan weer zitten

3 Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest,
Vrede, vrede.

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 Mark Jasper Rijlaarsdam, 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.
We gaan weer zitten
De doopouders steken de doopkaars aan en leggen daarna het doophandje
met daarin een parel, bij de andere handjes in de doophoek.
Intussen horen we: Een parel in Gods hand (2x) – Hemelhoog, nr. 417
Weet je dat de Vader je kent,
weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?
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: Psalm 139: 1-6, 9-18 (Bijbel in Gewone Taal) – door de lector
Een lied van David. Voor de zangleider.
HEER, u weet alles van mij, u kent mij.
2 U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.
3 U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe.
4 Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen.
5 U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen.
Uw hand houdt me vast.
6 Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Ik kan het niet begrijpen.
1

Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat.
10 Maar ook daar zal uw hand mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast.
11 Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet.
Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht.
12 Maar voor u is het donker niet donker.
Voor u is de nacht net zo licht als de dag. De duisternis lijkt op het licht.
9

U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.
14 Ik dank u daarvoor. Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben.
Alles wat u maakt, is een wonder. Dat weet ik heel goed.
15 U hebt me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd.
U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde ontstond.
16 Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al. Nog voordat ik werd
geboren, wist u alles al van mij. En u schreef het in uw boek.
17 God, uw gedachten kan ik niet begrijpen, ze zijn te moeilijk voor mij.
18 Ik probeer uw gedachten te tellen, maar het zijn er zo veel,
meer dan er zand is bij de zee. Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer.
13

We zingen / luisteren naar: Psalm 139: 1, 5 (Psalmberijming 2015)
1. U kent mij, HEER, en U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg,
terwijl U opvangt wat ik zeg.
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen
neemt U al waar bij mij vanbinnen.
5. Vernuftig ben ik gecreëerd,
door U met aandacht geboetseerd.
Ik prijs U, HEER, omdat ik weet
hoe wonderbaarlijk U dat deed.
U wilde toen al voor mij zorgen;
niets van mij was voor U verborgen.

Uitleg en verkondiging
Muziek
ANTWOORD
Vanuit de gemeente
Dankgebed, voorbeden met aandacht voor Israëlzondag, 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 675
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn.
Halleluja!

Zegen
Wij be-amen de zegen.
We gaan weer zitten en wachten op aanwijzingen om de kerk te verlaten
Uitleidende muziek
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): Kerk en Israël
2e collecte (grijze zak: Diaconie - Fruitactie
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------Volgende viering:
11 oktober 2020

09.30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Orgel en vleugel:
Beamer:
Koster:

Ds. Kees Schakel
Han Warning
Leendert van der Stelt
Hans de Jong
Peter Ouwerkerk
Tiny Millenaar
Gert Jan Heida

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

BLOEMENGROET AAN:
Verzorgingshuis Westerkim,
met een groet vanuit onze gemeente
------------------------------------------------------------------------------

-----

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

Kerkelijk bureau:
Als u informatie wilt over onze geloofsgemeenschap,
kunt u contact opnemen met Hilly Oosterhof.
Elke donderdagavond is zij aanwezig in de Rank, van 19.00 - 19.30 uur.

ONZE KERK OP INTERNET: WWW.PGDERANK.NL
Volg ons op Facebook

en Twitter

