Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 17 maart 2019
(de tweede zondag van de 40-dagentijd)

Viering waarin Emma Lemstra en Sverre Mansvelder
worden gedoopt.
Voorgangers: ds. Lennart Heuvelman en pastor Baptiste Tuin
Organist: Wybe Kooijmans

Orgelspel: "Heer, onze God, ons liefst verlangen" - Wybe Kooijmans
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 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: 218 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Allen gaan gaat zitten
Kyriegebed, met acclamatie: ‘Ubi caritas’, lied 568a
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God)

Lied: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed van de zondag (door pastor Baptiste Tuin)
Gesprek met de kinderen n.a.v. het 40-dagenproject, thema: ‘Wakker worden’
Zingen van het projectlied: ‘Wij bidden om een nieuw begin’, couplet 2
De kinderen mogen naar de nevendienst gaan
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 34: 27-35
Lied 362 vers 1 en 3
Lezing uit de brieven: 1 Korintiërs 13: 1-13
Allen gaan staan
Lezing uit het Evangelie: Lucas 9: 28-36 door pastor Baptiste Tuin,
Allen gaan zitten
lied 791 vers 1, 3, 4 en 5
Overdenking (door pastor Baptiste Tuin)
Orgelspel: Aria in F De kinderen komen terug van de nevendienst
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Bediening Doop
Emma en Sverre worden binnengebracht
Terwijl Emma en Sverre worden binnengebracht, zingen we:
Laat de kinderen tot mij komen
Naamgeving (door pastor Baptiste Tuin)
Je naam is de band met de wereld, geeft je identiteit. Wij hebben hem nodig om
jullie te vinden als je ons nodig hebt, om je te zoeken in momenten van verdriet,
nu je nog klein bent om je zachtjes wakker te maken, of je in slaap te sussen,
straks om je op het juiste spoor te houden en je terug te vinden als je verdwaald
bent, om de wereld van liefde in dat ene woord te leggen: jullie naam.
Noem de naam waarmee jullie kind door het leven zal gaan:
Emma Lemstra
Sverre Mansvelder
Zo zijn jullie genoemd, zo worden jullie in ons midden aangesproken.
Wij vertrouwen dat God deze namen in zijn hart zal sluiten.
Jullie namen zijn gekozen door je ouders en groeien voor altijd met jullie mee.
We hopen dat jullie naam met liefde wordt genoemd en gehoord.
Ten overstaan van de gemeente vragen wij nu:
Willen jullie dat jullie kinderen worden 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.
Allen gaan staan
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in een wereld vol liefde, een wereld van God,
een God die altijd dicht bij je is.
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Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens
-zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand.
Ik geloof in zijn opdracht: heb je naaste lief en probeer dat waar te maken.
Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt.
En ik geloof dat God zijn licht over ieder van ons laat schijnen.
Amen.
Allen gaan zitten
Doopgebed
Heer, onze God, wij zijn vandaag hier
voor de doop van deze kinderen.
Wij bidden om uw zegen over dit nieuwe leven,
over de weg die deze kinderen zullen gaan,
en over alles wat ze ten deel zal vallen.
Wij danken U, God, dat U deze kinderen
uw adem hebt ingeblazen,
dat u ze aan ons hebt toevertrouwd.
Dank voor de vreugde die ze ons geven,
voor ons geluk en onze verwondering.
Daarom is ons gebed een gebed vol vertrouwen,
dat Gij ons zult behoeden en deze kinderen beschermen,
alle dagen van hun leven.
Amen.
De kinderen mogen naar voren komen, rondom de doopvont.
Doopbediening aan Emma en Sverre (door ds. Lennart Heuvelman)
Emma Lemstra,
ik doop je in de naam van de Vader
en van de Zoon
en van de heilige Geest.
Sverre Rudolf Durk Mansvelder,
Ik doop je in de naam van de Vader
en van de Zoon
en van de heilige Geest.
Na de doopbediening: ‘Uit vuur en ijzer’
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Aansteken van de doopkaarsen
Aanvaarding
Zo zijn de namen van Emma en Sverre vereeuwigd met de
Naam van de Heer onze God.
Tot de ouders:
Thomas en Anne,
Dirk-Jan en Lilian
op deze dag, het verleden in jullie gedachten,
jullie goed bewust van wat er vandaag de dag gebeurt
en vol verwachting van wat de toekomst brengen zal,
bieden jullie je kinderen aan:
Emma en Sverre, pas geboren,
als levende tekens van jullie liefde.
Zij kijken de wereld in, kijken de mensen aan,
vragen om medemensen, in het bijzonder om jullie.
Emma en Sverre verwachten een woord, een lach,
en grijpen al naar een hand,
willen straks gaan staan en met jullie verder gaan.
Willen jullie hier vandaag beloven
Emma en Sverre te geven waar zij om vragen:
jullie dagelijks brood,
een glimlach van welkom,
jullie woord van herkenning,
jullie hand die hen vasthoudt,
maar ook loslaat en ruimte geeft om te leven.
Beloven jullie dat?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
Thomas Lemstra en Anne Kuiper
en Dirk-Jan Mansvelder en Lilian Mansvelder-Potjer
beloven jullie samen met Emma en Sverre te geloven
in goedheid en rechtvaardigheid,
in liefde, vrijheid en vrede zoals Jezus daarover sprak
en dat voorleefde?
Beloven jullie Emma en Sverre de kans te geven
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te kunnen kiezen voor een geloof in God
en te leven in het spoor van Jezus de Heer?
Ouders: Ja, dat beloven wij.
De gemeente gaat staan
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Emma Lemstra en Sverre Mansvelder in uw midden ontvangen als
kind van God,
om hen in woord en daad te laten opgroeien in de geest van het evangelie?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: Ja, dat beloven wij.
De gemeente gaat zitten
Zalving (door pastor Baptiste Tuin)
Water als bron van leven. Water als levenskracht die ieder mens nodig heeft.
Water als symbool van de Rode Zee naar het Beloofde land. Dat Emma en Sverre
levenskracht zullen krijgen om steeds weer een nieuwe begin te maken.
Olie die is samengeperst uit de kracht van bloemen en vruchten. Olie - zalf - maakt
zacht en soepel. Wij zalven Emma en Sverre vandaag met de warmte en de Geest
van Jezus van Nazareth.
Zout met de smaak van tranen, maar ook als teken van kracht en pit. Dat Emma en
Sverre als zout voor de wereld zullen zijn, om kracht en smaak te brengen in het
eigen leven en in dat van anderen.

Lied 117d, 3 x
(vertaling: Alle volken loof de Heer!)

Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
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Telkens na het ‘zo bidden wij’, zingt de gemeente (refrein van gezang 356)
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
in eeuwigheid.
Amen.
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk
Orgelspel: Menuet uit 'Berenice'
Heenzending en zegen
De gemeente gaat staan

Slotlied: 216 vers 1, 2 en 3
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Orgelspel: The arrival of the Queen of Sheba
Na de dienst is er gelegenheid om doopouders Anne Kuiper en Thomas Lemstra en
Dirk-Jan Mansvelder en Lilian Mansvelder-Potjer te feliciteren met de doop van
Emma en Sverre en om koffie, thee en limonade te drinken.
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Uitgangscollecte: Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat.
Verlaat de gevangenis....en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak
schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met
Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een
stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van
de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer
op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke
gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in
gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun
familieleden. Info: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Vanavond
17 maart Vesper
RK St. Vituskerk -19.30 uur
Voorganger: ds. V.C Lindenburg
M.m.v. het St. Vituskoor
Activiteiten deze week:
Dinsdagavond 19 maart
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 (zie ook www.pkn-naarden Agenda)
Donderdagmorgen 21 maart
De Veste-viering/Bijbelkring
O.l.v. dhr. Toon van Dijk
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste
Donderdagmiddag 21 maart
Bijeenkomst CCIV
Thema: Kent u meneer en mevrouw Alzheimer?
Spreker: Jacomette de Blois
Tijd & locatie: 14.00 uur, Lutherse Kerk, Mecklenburglaan 5, Bussum
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Donderdagavond 21 maart
Kring Zijn & Zin, betekenisvol leven
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman
Komende zondag:
24 maart
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
24 maart Vesper
Grote of Sint Vituskerk – 19.30
Voorganger: Pastor Jan Maciej
M.m.v. het Ceciliakoor

Ik Wens Jou
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft
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Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

www.pkn-naarden.nl
Facebook: protestantsegemeentenaarden
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