Doopviering
zondag 28 oktober 2018, kerk op de Markt te Schagen, 10.00 uur.

Doop van:
Judith Jeanine Doedens

Voorganger: ds. Arie Jan van der Bom
Organist: Caroline Schaap

Orgelspel
Binnenkomst ambtsdragers, ouderling steekt de paaskaars aan
Woord van welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
Bemoediging en drempelgebed, Lied 291d [responszang, staande]
Zingen: 276 Zomaar een dak 1-3

Kyrië-gebed afgesloten met NLB 301k
Gloria: NLB 302 God in den hoog alleen zij eer

BEDIENING VAN DE DOOP
De dopeling wordt binnengebracht.
OnderwIjzIng
Presentatie
ouderling
als dopeling is hier in Gods huis binnengebracht Judith,
dochter van Bart en Karin Doedens
De doopouders komen naar voren.
voorganger:
Welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven?
ouders: J u d i t h J e a n i n e
Doopgebed
Allen staan
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Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Goede God, die ons bedacht hebt toen wij nog nergens waren
En die ons blijft gedenken als wij hier niet meer zijn,
God, die het kleine verkiest boven al wat zich verheft
En die trouw blijft als wij vallen in de diepte die wij vrezen,
Wij danken u voor dit kind in wie u ons van uwentwege laat groeten
En in wie wij iets herkennen van uw vriendelijk aangezicht.
Wij noemen de naam van dit kind: Judith Jeanine.
Zo zal hij heten, bij mensen en bij U.
Onuitwisbaar zal haar naam geschreven staan in uw hand,
Voorgoed zal zij staan in het boek van het leven.
Houd haar dan vast, God, door heel haar kwetsbaar bestaan heen,
Ga met haar mee en vergezel haar op de toppen van het licht
En in de diepte van de duisternis.
Amen.
Belijdenis: afkering en toekering
v. Bart en Karin, en u allen, hier samengekomen bij de doopvont om getuigen te
worden van de doop van Judith en jullie eigen doop te gedenken:
willen jullie je afkeren van alle kwaad, van alles wat zich tegen Gods wil verzet?
en willen jullie je toekeren naar Christus en naar zijn rijk dat komt?
Wat is daarop jullie antwoord?
ouders: Ja, dat willen wij.
Geloven jullie in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
Geloven jullie in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?
Geloven jullie in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
Wat is daarop jullie antwoord?
ouders: Ja, wij geloven.
Geloften
v. Gemeente, wilt u Judith naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u
haar helpen Christus na te volgen?
allen:

Ja, dat willen wij.

Allen gaan zitten; ouders blijven staan.
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v. tot de ouders:
Beloven jullie Judith, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie haar op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en
haar in liefde trouw te blijven welke weg zij in de toekomst ook zal gaan? Beloven
jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen? (Hnd. 15:40; 20:32) Bart en Karin,
wat is daarop jullie anwoord?
ouders: Ja, dat beloven wij.
v. Willen jullie dat Judith gedoopt wordt?
ouders: Ja, dat willen wij.
Doop en Handoplegging
De kinderen worden uitgenodigd om zich te verzamelen rondom de doopvont.
De doopvont wordt nu gevuld met water.
v. Judith Jeanine,
Ik doop je in de naam van de Vader
En van de Zoon
En van de Heilige Geest.
De voorganger neemt zalvingsolie op zijn hand en zegt:
Ik raak je voorhoofd aan . . . .
Aanbieden kinderbijbel en doopkaart door ouderling van dienst
De diaken overhandigt een doopkaars – ontstoken aan de paaskaars:
d. Ontvang het licht van Christus.
Het doopvisje wordt aangeboden en aan het wandkleed gehecht
Verwelkoming
Allen staan
v. Gemeente, draag haar die gedoopt is in uw gebeden en ga met haar de weg van
het Koninkrijk.
Allen Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in
ons midden.
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v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En met uw geest.
Voorganger, doopouders en overige gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet
Loflied: NLB 970 1-5
Kinderen gaan naar de kindernevendienst.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e schriftlezing: Genesis 1:1-12
2e schriftlezing: Johannes 13: 1-15
Zingen: NLB 839 De Heer van de dans
3e schriftlezing: 1 Korintiërs 12:12-22
Zingen: NLB 686 De geest des heren heeft
1-3
Overdenking: 1 Kor 12:13
Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD
Zingen: NLB 672 Kom laat ons deze dag: 1 (allen), 3 (mannen), 4 (vrouwen), 6 (allen)

Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed-zingen: NLB 1006 Onze Vader
Collecte: 1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Hervormingsdag (Oekraïne))
Slotlied: 216 Dit is een morgen 1-3
Zending en zegen, gevolgd door gezongen Amen
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MEDEDELINGEN

28 oktober 2018

De collecte doelen voor deze zondag
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Hervormingsdag (Oekraïne))
Door de economische crisis en het militaire conflict in het oostelijk deel van het land, hebben
veel inwoners van Oekraïne grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met het
project ‘De Goede Buur’ wil LEF, partner van Kerk in Actie, kerken stimuleren om sociale
initiatieven te ontplooien in hun dorp of stad. LEF begeleidt hen daarbij met cursussen.
Gezamenlijk wordt gekeken naar wat de noden in de wijk zijn en waar de kracht van de kerk
ligt om er iets aan te doen. LEF wil 120 vrijwilligers van acht lokale kerken begeleiden om
sociale initiatieven op te zetten.

KOMENDE DIENSTEN
Woensdag 31 oktober 2018 Zorgcentrum De Bron 10.45 uur Pastoor E. Moltzer
Zondag 4 november 2018 Grote Kerk 10.00 Ds. S. Lamsma, Heilig Avondmaal
1e collecte Kerk (Energiekosten) 2e collecte Diaconie (Najaarszending (Brazilië))
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke
leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt
hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en
publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en
levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze
verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en
begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals
het werk van Nienke in Brazilië.

Zondag 11 november – Sint Maartenmogen alle kinderen hun keuvel/lampion meenemen naar de kerk! De kindernevendienst
zal in het teken staan van Sint Maarten. Wie was dat eigenlijk, was hij echt zo dol op snoep
of zit dat toch anders? De kinderen lopen daarna zingend een rondje door de kerk zodat we
allemaal kunnen zien met welke mooie keuvels de kinderen ’s avonds langs de deuren gaan.
In de kerk wordt niet gekeuveld, maar de kinderen krijgen wel allemaal een mandarijn voor
de broodnodige vitamines.
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Speciale vraag aan onze jeugd: Project vrede bij reclamebureau Knetter, doe je mee?
Tijdens het kinderkerstfeest op 24 december om 16:30 voeren we
musical “Bureau Knetter” uit. Het wordt een viering met mooie
verhalen, we gaan samen zingen en er is een musical. In deze musical
krijgt een reclamebureau de opdracht om een campagne over vrede te
maken. Maar het lukt hen zelf niet altijd goed om de vrede te
bewaren… ‘Bureau Knetter’ is een humoristische musical met een
boodschap. Wil je meedoen? Er is plek voor jong en oud bij dit bureau,
voor iedereen is er wel een rol. Tevens hebben wij ook bouwers voor
het decor nodig, technici voor het geluid, mensen die willen meespelen
in de band en mensen die koffie, thee en limonade willen
verzorgen nodig. Wij het zouden het heel leuk vinden als jij mee wilt
doen. De repetities beginnen zondag 25 november na de kerkdienst.
Opgeven kan tot en met 18 november via kinderkerstfeestschagen@gmail.com. Laten we
er samen een groot (kinder)feest van maken om de verjaardag van Jezus te vieren.
De kerkenraad wenst u een goede dienst.
De kerkdienst van vandaag is terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten
Kopij voorde zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com,
svp vóór donderdag 1 november 2018 20.00 uur)
Privacy - personen genoemd in deze mededelingen
Wij willen zorgvuldig omgaan met uw privacy gegevens. Deze kunnen worden gepubliceerd
in deze liturgie /mededelingen en op de website www.pgschagen.nl Wanneer u hiertegen
bezwaar heeft, kunt u mailen naar gegevensbescherming@pgschagen.nl
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