Grote of Sint Vituskerk Naarden,
Zondag 18 maart 2018.
Dienst waarin
Eleonore Wilhemine Benedicte Huygen van Dyck
wordt gedoopt.
Zondag Judica,
de vijfde zondag in de veertigdagentijd.
Predikanten: ds. Lennart Heuvelman en ds. Wouter van Dijk
Organist: Dirk Out
Orgelspel: ‘Herzlich tut zich verlangen’ van Johannes Brahms (1833-1897)
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
Allen gaan staan
Bemoediging en drempelgebed
O:
G:
O:
G:
O:
G:
O:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde,
wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan.
Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist
en geef ons goede moed
om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen.
Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U.
En houdt ons de hand boven het hoofd,
om ons te beschermen, om ons te zegenen,
met uw licht en met uw vrede.
Amen.
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Aanvangspsalm: Gezang 538 vers 1 en 4 (t. Willem Barnard, m. Straatsburg 1545)
Allen gaan zitten
Kyriegebed
De gebeden worden afgesloten met gezang 547 vers 1, 2, 4 en 5 (t. Willem Barnard,
m. Ignace de Sutter)

De Schriften
Groet
V:
A:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!

Gebed van de zondag
40-dagentijdproject van de kindernevendienst: 'Ik zorg voor jou’
Deze zondag: ‘Ik heb alles voor je over’
Zingen van het projectlied: ‘Ik zal er zijn voor jou’ (t. Hanna Lam, m. Barbara Zwaal)
De kinderen mogen naar de nevendienst gaan
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 8
Gezang 355 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Sveln Ellingsen, vert. René van Loenen, m. Linus David)
Evangelielezing: Johannes 19: 1-13
Gezang 586 vers 1, 2 en 3 (t. Hein Stufkens, m. Fokke de Vries)

Verkondiging
Orgelspel
Psalm 8a vers 1, 2, 3 en 4 (t. Karel Deurloo, m. Thomas Tallis – Tallis’ Canon)

De kinderen komen tijdens het naspel terug van de nevendienst
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Bediening van de doop
Eleonore wordt binnengebracht
Zingen: ‘Laat de kinderen tot mij komen’
Presentatie
Arwout en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma hebben de wens uitgesproken
hun kind ten doop te houden.
Ik vraag jullie: welke namen hebben jullie je kind gegeven
waarmee zij zich gekend mag weten
bij God en de mensen?
Eleonore Wilhemine Benedicte Huygen van Dyck
Ten overstaan van de gemeente vragen wij nu:
Willen jullie dat jullie kind wordt gedoopt
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders: Ja, dat verlangen wij.
Doopgedachtenis
U allen hier samengekomen rond de doopvont
en uw eigen doop te gedenken,
verheugt u de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods,
een licht voor ieder die gelooft
en zegt in gemeenschap met de kerk van alle tijden
tegen alle kwade machten in het goede na te streven.
Lied, als geloofsbelijdenis: Gezang 347 vers 1 en 3 (t. Benjamin Schmolck,
vert. Evert Louis Smelik, m. Johann Rudolph Ahle)

Doopgebed
U moeten wij danken, Heer onze God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt,
op leven en dood.
Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
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uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.
Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered
en geleid naar het land der belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als eerstgeborene van uw toekomst.
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest,
op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.

Wij bidden U nu
voor Eleonore die de doop zal ontvangen:
Red ook haar leven uit het water van nood en dood,
neem haar aan als uw kind,
leid en bewaar haar door uw Geest,
geef Eleonore mensen die haar voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente.
Doe Eleonore groeien
in geloof en hoop en liefde,
zodat zij uw bondgenoot blijkt te zijn,
levend lidmaat van het lichaam
van Jezus uw Zoon,
met U en de heilige Geest
geprezen tot in eeuwigheid.
Amen.
De kinderen mogen naar voren komen, rondom de doopvont.
Doopbediening aan Eleonore Wilhemine Benedicte Huygen van Dyck
Eleonore Wilhemine Benedicte Huygen van Dyck
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ik doop je in de naam van de Vader
en van de Zoon
en van de heilige Geest.
Gevolgd door persoonlijke dooptekst
Na de doopbediening: Gezang 363 (t. Genootschap ‘Laus Deo, Salus Populo’, bij psalm
134, m. Genève 1551)

Aansteken van de doopkaars
Aanvaarding
Zo is de naam van Eleonore Wilhemine Benedicte Huygen van Dyck vereeuwigd
met de Naam van de Heer onze God.
Tot de ouders:
Arwout en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma,
Op deze dag, het verleden in je gedachten,
je goed bewust van wat er vandaag de dag gebeurt
en vol verwachting van wat de toekomst brengen zal,
bieden jullie je kind aan:
Eleonore, een nieuw mens, pas geboren,
als levend teken van jullie liefde.
Zij kijkt de wereld in, kijkt de mensen aan,
vraagt om medemensen, in het bijzonder om jullie.
Eleonore verwacht een woord, een lach,
en grijpt al naar een hand,
wil straks gaan staan en met jullie verder gaan.
Willen jullie hier vandaag beloven
Eleonore te geven waar zij om vraagt:
jullie dagelijks brood,
een glimlach van welkom,
jullie woord van herkenning,
jullie hand die haar vasthoudt,
maar ook loslaat en ruimte geeft om te leven.
Beloven jullie dat?
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Ouders: Ja, dat beloven wij.
Arwout en Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma,
beloven jullie samen met Eleonore te geloven
in goedheid en rechtvaardigheid,
in liefde, vrijheid en vrede zoals Jezus daarover sprak
en dat voorleefde?
Beloven jullie Eleonore mee te nemen
op de weg die Jezus ons is voorgegaan?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Allen gaan staan
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Eleonore Huygen van Dyck ontvangen in uw midden als kind van
God, om haar in woord en daad te laten opgroeien in de geest van het evangelie?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, dat beloven wij.
Gezang 347 vers 2 (t. Benjamin Schmolck, vert. Evert Louis Smelik, m. Johann Rudolph Ahle)
Allen gaan zitten
Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Telkens na het ‘zo bidden wij’, zingt de gemeente:
‘Heer ontferm U over ons en over onze kinderen’
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2, Kerk
Orgelspel
Wegzending en zegen
Allen gaan staan
Slotlied 556 vers 1, 2, 3 en 4 (t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens)
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Uit Concerto in G, BWV 592 ‘Allegro’ (deel I) (Johann Sebastian Bach (16851750))
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Na de dienst is er gelegenheid om Arwout en Vanessa te feliciteren met de doop
van Eleonore en om koffie, thee en limonade te drinken. Van harte uitgenodigd!
Tevens zal er gelegenheid zijn om paasgroeten te schrijven voor gevangenen in
Nederland en in het buitenland. Ook mensenrechtenactivisten en -organisaties
ontvangen graag een bemoediging uit verre landen.
De informatie over de wijze van verzenden krijgt u aangeleverd op papier en/of
mondeling. Ook kunnen de kaart(en) mee naar huis worden genomen om dan in
alle rust een wens, groet, bemoediging te schrijven.
Neemt u even de tijd hiervoor?
De diaconie
Uitgangscollecte Een nieuwe start
De regio Karamoja in Noord-Oeganda heeft enorm te lijden onder de gevolgen van
de burgeroorlog, terugkerende droogte en armoede. Moeders, vaders en kinderen
zien geen uitzicht meer en trekken naar de hoofdstad Kampala, maar belanden
daar in een uitzichtloze situatie in sloppenwijken. Sommige gezinnen verlangen
terug naar hun geboortestreek. Kerk in Actie ondersteunt het werk van UCAA, een
coalitie van vijf Oegandese organisaties om straatkinderen in Kampala een nieuw
leven te bieden in de regio Karamoja. Na terugkeer in Karamoja worden de
gezinnen opgevangen en ontvangen een startpakket met zaden en
landbouwgereedschap om het gewone leven weer op te pakken. Dankzij dit
gezinsinkomen kunnen kinderen weer naar school en later een vakopleiding
volgen.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals de
coalitie van UCAA. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte 40dagentijd.Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Vanavond 18 maart 2018 Vesperdienst
Grote of Sint Vituskerk –19.30 uur
Voorganger: mw. A. Schilder-Verhoef
Met medewerking van 2 solisten en 2 klarinetspelers

Activiteiten deze week
Dinsdagavond 20 maart 2018
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Meditatie Houd je van actieve spiritualiteit?!
o.l.v. Paul Eykenduyn
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15
Wil je een keer een bijzondere meditatie-oefening meemaken, stuur dan een mail
aan paul.eykenduyn@xs4all.nl
Woensdagavond 21 maart 2018
Bijeenkomst CCIV
Thema: Ooit gedacht dat een Bach Passie lang en saai was..........?
o.l.v. Piet Philipse
Tijd & locatie: 20.00 uur, Majellakapel, Iepenlaan 26 te Bussum
Komende zondag
25 maart 2018 Palmpasen
Witte kerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
25 maart 2018 Vesper
RK. Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg
m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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