Maartenskerk
Zondag 22 september 2019
1e zondag van de herfst
orde van dienst

'Het gebed van Jona vanuit het hart van de zee'
Jona 2:1-11

In deze dienst zullen Maan Drost en Jelaisa en Chanaya van Leeuwen
worden gedoopt.

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil…
Welkom
- wij gaan staan Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En nooit loslaat het werk van zijn handen
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Wij zingen als aanvangslied Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer’
- wij gaan zitten Gebed
Wij zingen lied 218: 1, 2 en 5 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Moment met de kinderen.
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
Inleiding op de Bijbellezing
Lezing uit de Bijbel Jona 2: 1 - 11
Orgelspel bij ‘Jona in de diepte van de zee’
Verkondiging
We zingen als geloofsbelijdenis Psalm 139 1, 4 en 8
‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’
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Mededelingen en Collecten
Na de collecte zingen we ‘Laat de kinderen tot mij komen’ : 1 en 2
Terwijl we zingen worden de dopelingen de kerk binnengebracht.
Ook de andere kinderen komen terug de kerk in en nemen het
doopwater mee.
VIERING HEILIGE DOOP
Inleidende woorden bij de doop
Doopgebed
Presentatie
De doopouders komen met hun kinderen naar voren.
Doopvragen
Gemeente, wilt u Maan Drost en Jelaisa en Chanaya van Leeuwen
helpen groeien in het geloof en wilt u hen helpen om Christus na te
volgen?
Ja, dat willen wij
Vragen aan de doopouders en persoonlijke woorden
Wij zingen lied 354: 1, 3, 4 ‘Jouw leven staat aan het begin’
Hierna gaan de doopouders met hun kinderen rondom het doopvont
staan.
Bediening van de Heilige Doop
Overhandiging doopkaars door ouderling van dienst Lieuwe Gietema
Verwelkoming door de gemeente
Gemeente, draag hen die gedoopt zijn in uw gebeden,
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
Welkom kinderen van God,
Welkom in de kerk van Christus,
Wereldwijd en in ons midden.
- gemeente gaat staan Wij zingen de dopelingen en hun ouders toe met lied 416: 1
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‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
- gemeente gaat zitten Dankgebed en Voorbeden,
afgesloten met het gezongen Onze Vader (melodie Elly en Rikkert)
Wij zingen als slotlied lied 348: 1, 7, 8 en 9 ‘Heer van uw kerk’
Zending en Zegen
Amen
Na deze dienst kun je de doopouders voorin de kerk feliciteren.
Je bent ook van harte welkom voor koffie, thee en limonade in het koor
van de kerk.
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee is voorin de kerk aanwezig voor
ontmoeting.
Aan deze dienst werkten mee:
Ds Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Lieuwe Gietema, ouderling
Jos Sinninghe, diaken
Jaap Meijer, lector
Arjan Veen, muziek
Arie van Dijk en Conny Sonneveld, kindernevendienst
Marijke van Balen en Lieke Lindijer, crèche
Marnix van Leeuwen, fotograaf
Rob en Victor van Weelden, kosterij
Kunstwerken op voorzijde liturgie en beamer: Juke Hudig, uit het boek
‘Jonah’. (www.jukehudig.nl )
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