GROTE OF SINT VITUSKERK NAARDEN
ZONDAG 8 APRIL 2018
Tweede Paaszondag
In deze dienst zal de doop bediend worden aan
Willem Jan Pieter Hekma Wierda.
Voorganger: Dr. J.P. Schouten
Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Voorbereiding
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht op de tafel
gemeente gaat staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
O: God, in uw licht willen wij leven,
maar bevangen door het donker
raken wij zo vaak het zicht op U kwijt.
G: Kom ons dan tegemoet
en wees ons vergevingsgezind
O: door Jezus Christus, onze Heer,
Amen
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Aanvangspsalm 105 vers 1 en 3
gemeente gaat zitten
V:
G:

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

Kyriegebed
Lofprijzing
Glorialied 150a vers 1, 2 en 4
De Schriften
Gebed van de zondag
Gesprekje met de kinderen van de kindernevendienst
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing uit de Profeten: Jesaja 26: 1-6
Lied 175 vers 1 en 2
Lezing uit het Evangelie: Johannes 20: 19-29
Lied 339a
Verkondiging
Orgelspel
Lied 601 vers 1, 2 en 3
de kinderen komen terug uit de nevendienst
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Viering van de doop

Inleidend woord
Binnenkomst van de dopeling onder trompetmuziek door Maria Hofmeijer
Presentatie
Gedicht door Hilleke van Dijk
Doopgebed
Geloofsvraag aan de ouders
Geloofsbelijdenis van de gemeente:
- Apostolische geloofsbelijdenis –
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof éne heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
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Doop van Willem Jan Pieter Hekma Wierda
Handoplegging en dooptekst
Overhandiging van de doopkaars
Geloften
van de ouders
van de gemeente
gemeente gaat staan
Gemeente, wilt u Willem ontvangen in uw midden
als kind van God om hem te laten opgroeien
in de geest van het Evangelie?
Wat is daarop uw antwoord?
Ja, dat beloven wij.
gemeente gaat zitten
Felicitatie door de kinderen van de nevendienst
Lied 354 vers 1, 3 en 4

Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
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in eeuwigheid.
Amen.
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel
Wegzending
gemeente gaat staan
Slotlied 637 vers 1, 2, 3 en 4

Zegen
Orgelspel
Er is gelegenheid om de doopouders te feliciteren en elkaar te ontmoeten bij een
kopje koffie, thee of limonade. Van harte uitgenodigd.
Uitgangscollecte: JOP
De collecte bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant.
JOP ondersteunt gemeenten bij het opzetten Kliederkerk, een missionaire
activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van
bĳbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken wat
geloven in God en het volgen van Jezus betekent. Veel gezinnen die de weg naar
de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzĳn
aangesproken. Er zijn inmiddels meer dan 130 Kliederkerken gestart. JOP brengt
deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding
en ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en
creativiteit.
Activiteiten deze week
Woensdagmiddag 11 april 2018
Seniorencontact
Thema: Tulpen uit Amsterdam
o.l.v. Dhr. Broekhuizen
Tijd & Locatie: 14.30 uur, inloop met koffie of thee vanaf 14.15 uur,
Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden
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Komende zondag
15 april 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
1,2,3-dienst, de dienst met één voorganger, twee organisten en drie orgels.
Open-Gemeentemiddag
Dit jaar is de open-gemeentemiddag op zondag 15 april van 16:00 tot 18:00 uur in
het koor van de Grote Kerk, met als gast theoloog en psycholoog én
Theoloog des Vaderlands: Claartje Kruijff
U bent van harte uitgenodigd!
Om 16:00 uur verwelkomen wij u graag met koffie en thee. Om 16:30 zal Claartje
Kruijff een inleiding houden met als titel ‘Op zoek naar betekenisvol leven’.
Aansluitend is er tot 18:00 uur tijd voor een ontmoeting met een hapje en een
drankje.
Meld u zich aan op: pkn.naarden.vt@gmail.com
www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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