Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 16 september 2018,
13e zondag van de zomer.
Dienst waarin Esmee Suzanne de Vries
wordt gedoopt.
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Organist: Wybe Kooijmans
Orgelspel: Gavotte
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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Aanvangslied 216 vers 1, 2 en 3
De gemeente gaat zitten
Kyriegebed, met acclamatie: Lied 301g
Glorialied 305 vers 1, 2 en 3
De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag
Gesprekje met de kinderen
Lied: ‘Kijk eens om je heen’
De kinderen mogen naar de nevendienst gaan
Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6: 1-9
Gezang 1013 vers 1, 2, 3 en 4
Evangelielezing: Johannes 15: 9-17
Gezang 78 vers 1, 3 en 4 (Liedboek 1973
Verkondiging
Orgelspel: Air
De kinderen komen terug van de nevendienst
Bediening Doop
Esmee de Vries wordt binnengebracht
Lied: ‘Kind wij dragen je op handen naar het water van de bron’
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Presentatie
Bart en Anneke de Vries-Verkerke
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?
Esmee Suzanne de Vries
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.
Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof dat God mijn Vader…’ (staande gezongen)
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
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
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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 Esmee 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 Esmee mensen die haar voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente.
Doe Esmee 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 Esmee Suzanne de Vries
Esmee Suzanne de Vries,
ik doop je in de naam van de Vader
en van de Zoon
en van de heilige Geest.
Na de doopbediening: Psalm 8a vers 1, 2, 3 en 4
Aansteken van de doopkaars
Gedicht, gelezen door Anneke
‘Ik mag leven, dank U wel’
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Ik kreeg het leven,
boordevol mogelijkheden,
mijn mogelijkheden!
Dank U wel
God en Vader van het leven
Ik kreeg mijn ogen
Ik kan snoepen van kleuren
Ik kan mensen toekijken
Dank U wel
Ik kreeg mijn oren
Ik kan genieten van muziek
Ik kan naar iemand luisteren
Dank U wel
Ik kreeg mijn lippen
Ik kan spreken en zingen
Ik kan lachen en zoenen
Dank U wel
Ik kreeg mijn handen
Ik kan arbeiden en scheppen
Ik kan geven en ontvangen
Dank U wel
Ik kreeg mijn voeten
Ik kan mijn eigen weg gaan
Ik kan een ander tegemoet treden
Dank U wel
Ik kreeg mijn lichaam
Het is mijn huis
Mijn ritme en mijn taal
Dank U wel
Ik kreeg mijn leven
Als een gave
Als een uitdaging
Ik mag leven!
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Ik kan leven!
Dank U wel
God en Vader van mijn leven
Amen
Aanvaarding
Zo is de naam van Esmee Suzanne de Vries vereeuwigd met de Naam van de Heer
onze God.
Tot de ouders:
Bart en Anneke de Vries-Verkerke,
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:
Esmee de Vries, 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.
Esmee 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
Esmee 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?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Bart en Anneke de Vries-Verkerke,
beloven jullie samen met Esmee te geloven
in goedheid en rechtvaardigheid,
in liefde, vrijheid en vrede zoals Jezus daarover sprak
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en dat voorleefde?
Beloven jullie Esmee mee te nemen
op de weg die Jezus ons is voorgegaan?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
De gemeente gaat staan
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Esmee Suzanne de Vries in uw midden ontvangen 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 791 vers 1, 2 en 3
De gemeente gaat 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.
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 den boze.
Want van U is het Koninkrijk
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en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid.
Amen.
Inzameling van gaven: 1. Diaconie en 2. Kerk
Bij de diaconale collecte: In de doop dragen we een kind op aan God. Hij ontfermt
zich. Als gemeente bevestigen wij onze doopbelofte en beloven wij dat wij om de
ouders en hun kindje heen zullen staan.
De diaconie maakt bij deze doop een gebaar als het gaat om de steun aan elkaar:
In Nederland kunnen door armoede de ouders van ruim 60.000 kinderen hun kind
geen verjaardagsfeestje bieden: er is voor de slingers, een taart met een kaarsje
en een cadeautje geen geld. Het is schrijnend als je als ouder niets kunt doen.
De Stichting Jarige Job brengt daar verandering in. Een gezin krijgt geen geld, maar
een Verjaardagdoos met daarin alle ingrediënten voor een verjaardagsfeestje. De
stichting onderhoudt goede banden met de locale Voedselbanken.
De diaconie nodigt u uit om met elkaar om een aantal gezinnen heen te staan bij
de verjaardag van hún kind. Daartoe zal de eerste, diaconale collecte vanmorgen
aan dit doel besteed worden!
Orgelspel: Air (Water music)
Heenzending en zegen
De gemeente gaat staan
Slotlied: 416 vers 1, 2, 3 en 4
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: Hornpipe (Water music) Na de dienst is er gelegenheid om doopouders Bart en Anneke de Vries-Verkerke
en broertje Chris te feliciteren met de doop van Esmee en om koffie, thee en
limonade te drinken. Van harte uitgenodigd!
Uitgangscollecte: De uitgangscollecte is bestemd voor Vredeswerk.
Generaties voor vrede Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte
bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de
Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede.
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We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om
van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in
Actie steunt in de Oekraïne partner 'Spirit and letter' die groepen jongeren traint
in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die
in AZC's met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen
ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 'Dealing
with the past' van PAX-sIachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun
verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Activiteiten deze week
Dinsdagavond 18 september 2018
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
Woensdagmiddag 19 september Nieuw
Petruskring naar aanleiding van het nieuwe blad van de PKN ‘Petrus’
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg
voor meer informatie verwijs ik u naar het kerkjournaal of de website
Tijd & locatie: 15.00-17.00 uur, Pastorie Koningin Wilhelminalaan 50
Aanmelding niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com
Donderdagmorgen 20 september
De Veste-viering/Bijbelkring
o.l.v. ds. Véronique Lindenburg
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste
Alvast voor in de agenda
Vredeswandeling 2018 Naarden-Bussum-HiIversumse Meent
Zondag 23 september 12-14 uur, inloop vanaf 11.30 uur
Start en einde bij Nederlands Vesting Museum.*
Thema: "Vrede maak je samen"
Doel van de Vredeswandeling is inwoners van Naarden, Bussum en Hilversumse
Meent en belangstellenden daarbuiten met elkaar in contact te brengen rond het
thema Vrede.
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Tijdens de wandeling van 3,5 kilometer door en om Naarden Vesting zijn er
momenten waarbij op creatieve wijze stil wordt gestaan bij het thema "Vrede
maak je samen". Wij doen dit met o.a. met zang en dans. Dit jaar zullen ook weer
nieuwe medelanders (voormalige vluchtelingen uit o.a. Irak, Syrië, Eritrea) een
bijdrage leveren.
Reikten wij vorig jaar de Vredesduif van Pax Christi uit, dit jaar zal een Vredespaal
worden uitgereikt aan een vrijwilligersproject uit de regio. Uit drie kandidaten
wordt door een jury een winnaar gekozen. Zie ook:
http://www.vredesnetwerk.nl/vredespaal.html.
De Vredeswandeling wordt georganiseerd door een divers samengestelde groep
enthousiaste mensen (waaronder ondergetekende) en wordt met menskracht en
geld ondersteund door diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijk
organisaties uit de regio.
*Neem, als u die hebt, uw Museumkaart mee, daar profiteert het Vesting
Museum van.
Info: Facebook: Vredeswandeling
(https://www.facebook.com/events/281662545940936/)

Komende zondag
23 september 2018
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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