Liturgie voor de

Pinksterviering
en doop van

Fabian Dudink
zondag 9 juni 2019 in de Grote Kerk, Markt Schagen

voorganger ds. Arie Jan van der Bom
organist Caroline Schaap

Orgelspel 2 orgelkoralen over ‘Komm, heilger Geist, Herre Gott’ - D. Buxtehude
Woord van welkom
Voorbereiding
Bemoediging en drempelgebed

291d [responszang]

Introïtus
668 [antifoon]
Psalm 68: 6, 7
668 [antifoon]
Kyrië-gebed
Kyrië- en Gloriahymne

299e

BEDIENING VAN DE DOOP
Zingen NLB 354: 1 en 2
De dopeling wordt tijdens het zingen binnengebracht.
Onderwijzing
De doop is het zichtbaar (…) van deze wereld.
Presentatie
voorganger
Een dopeling is hier in Gods huis binnengebracht! Ik nodig de ouders Bram en
Janneke Dudink-Lucas uit om naar voren te komen met Tobias en de dopeling.
De doopouders komen naar voren.
voorganger: Welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven?
ouders: Fabian
voorganger: moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand.
(Js. 49:16)
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Doopgebed – [ Allen staan ]
Zingen

3 en 4

Belijdenis: afkering en toekering
Bram en Janneke (…) rijk dat komt?
Wat is daarop jullie antwoord?
ouders Ja, dat willen wij.
v. Geloven jullie in (…) ons leven vernieuwt?
Wat is daarop jullie antwoord?
ouders Ja, wij geloven.
Geloften
v. Gemeente, willen jullie Fabian naar jullie vermogen helpen groeien in dit
geloof en willen jullie hem helpen Christus na te volgen?
allen Ja, dat willen wij.
Allen gaan zitten; ouders blijven staan.
v. (tot de ouders)
Beloven jullie Fabian (…) God op te dragen?
Janneke en Bram, wat is daarop jullie antwoord?
ouders Ja, dat beloven wij.
v. Willen jullie dat Fabian gedoopt wordt?
ouders Ja, dat willen wij.

Doop en Handoplegging
De kinderen worden uitgenodigd om zich te verzamelen rondom de doopvont.
Tobias steekt zijn doopkaars aan. Daarna vullen zij de doopvont met water.
De voorganger verricht de doop.
Zingen:

354: 5
3

Aanbieden kinderbijbel en doopkaart door ouderling van dienst
De diaken overhandigt een doopkaars – ontstoken aan de paaskaars:
‘Ontvang het licht van Christus’
Het doopvisje wordt aangeboden en aan het wandkleed gehecht.
Verwelkoming [ Allen staan ]
v. Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga met hem
de weg van het Koninkrijk.
allen: Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
allen: En met uw geest.
Voorganger, doopouders en overige gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet
Loflied:
Handen heb je om te geven /
Evang. Liedbundel 398
(tevens kinderlied)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om inspiratie
1e schriftlezing: Joël 3,1—5

antwoordlied: 104: 8

2e schriftlezing: Handelingen 2,1–13

antwoordlied 687: 1

3e schriftlezing: Handelingen 8, 14-24

antwoordlied 687: 2, 3
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Overdenking
Orgelspel ‚Nun danket alle Gott‘ - G.F. Kauffmann (de melodie van NLB 687)
Zingen: NLB 706: 1, 4

Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed-zingen: 1006 Onze Vader

Collecte

1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie tbv Zending/Kerk in Actie, lees hieronder
Tijdens de collecte is er orgelspel: Trio G dur- G.A Sorge

Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de
White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel
analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang
dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen
met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het
Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder
meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.
Slotlied 675
Zending en zegen
Orgelspel na de dienst: Uit de 8 kleine preludiums & fuga's in B dur - J.S Bach

MEDEDELINGEN

9 juni 2019

K OMENDE DIENSTEN
Maandag 10 juni 2019, 10.00 uur Oecumenische viering. R.K St Christoforiskerk
Voorgangers zijn Ds. A.J. van der Bom e.a.
Zondag 16 juni, 9.30 uur met E.J Tillema, Schagerbrug (kanselruil)
1e collecte Kerk (Onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie(Algemeen)
Zondag 16 juni 10.30 uur Lekendienst, Voor gaat Trudy en Johan Tuinstra
bespeelt het orgel.
Het thema van deze dienst: Samen werken, hoe doe je dat?
De diensten in Eenigenburg zijn laagdrempelig en kort.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee.

Help!

OPROEP.

Wie kan en wil a.s. zaterdag 15 juni om 10.00 uur helpen met de wekelijkse
schoonmaakbeurt in de kerk?
Het kan helaas niet op vrijdag, want dan is de kerk verhuurd. Het zou fijn zijn als
er een aantal mensen kunnen helpen.
Graag uw reactie naar Annemarie Voorbraak. 0224213665 of
avoorbraak@ziggo.nl Alvast bedankt.
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.
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Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 13 juni 20.00 uur.), tel. 06 20685770 (Annemarie Ros)
Kerkdiensten zijn terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten

Privacy
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

V OOR IN UW AGENDA :
11 juni dinsdag

Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk

11 juni dinsdag

Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk

12 juni woensdag

Bijenkomst bezoekmedewerkers Diaconie 13:30 uur Gr.Kerk
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