9 juni 2019 Pinksterfeest
Messiaskerk – Wassenaar

De doop wordt bediend aan
Emma Sofie Hogendoorn
&
Samuel Pieter Hendrik de Vaal

“Je innerlijke zekerheden aanspreken, hoe doe je dat?”
Over koers houden te midden van veranderingen
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Orgelspel
De kerkenraad komt met de doopouders en de kinderen binnen. Tijdens de
binnenkomst gaat iedereen, indien mogelijk, staan en we zingen:
We zingen Lied 675, Geest van hierboven
Kinderen lezen het Pinksterbericht voor uit de kinderbijbelversie van
Handelingen 2.
Daarna brengen ze de rode antependia (liturgische kleden) aan op
Avondmaalstafel en kansel.
De kinderen gaan weer naar hun ouders
Onze Hulp en Groet
We zingen psalm 68
cantorij zingt de antifoon
gemeentezang Psalm 68:7
cantorij zingt de antifoon
gemeentezang Psalm 68:9
cantorij zingt de antifoon
Antifoon: "De Geest des Heren vervult de ganse aarde." Melodie: Jaap Hillen.
Iedereen gaat weer zitten

Gebed om ontferming
We zingen in antwoord Lied 218:1,4,5 Dank U voor deze nieuwe morgen
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DOOPDIENST
Inleiding op de doop
Kinderen komen naar voren en zingen met cantorij en gemeente “Verbonden
met vader en moeder”
Tijdens dit lied worden de dopelingen binnengebracht
De coupletten worden door de kinderen gezongen
Wij allen zingen het refrein, met de cantorij
1. Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee, maar
ook met de andere mensen, vier jij hier dit feest met ons mee.
Refrein: Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest.
2. Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd, en dus is
het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt.
Refrein:
3. Je bent een begrip aan het worden; steeds meer mensen noemen je naam;
ook God begint jouw naam te roepen en dus zijn wij hier nu tezaam.
Refrein:
4. Nu mag je gaan leven met mensen, verbonden in liefde en trouw, omdat zij
vandaag bij dit dopen Gods Naam leggen naast die van jou. Refrein:
De doopouders en peter en meter komen naar voren met hun kinderen
De kinderen kunnen vooraan bij de doopvont komen zitten
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Water stroomt in de doopvont
We zingen hierbij Lied 347 Here Jezus, wij zijn nu…
Allen 1
Cantorij 2
Allen 3
Doopgebed en doop
Vraag aan de gemeente, als doopgetuige
Allen gaan staan, indien mogelijk
Gemeente van Jezus Christus, hier bijeen in deze kerk,
Wilt u Emma en Samuël in uw midden ontvangen. Wilt u hen in hoe u praat
en leeft ondersteunen in de band met Jezus, opdat zij hun doop leren te
beamen?
Wilt u de ouders terzijde staan in vriendschap, hen met raad en daad helpen
bij het opvoeden van hun kinderen in de Geest van het Evangelie, en hen
gedenken in uw gebeden?
Wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: ja, van harte.
We zingen “Het lied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”
Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Refrein
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Refrein
4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.
Refrein
5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.
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Refrein
6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Refrein
De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst
En de 12plussers gaan naar hun eigen ruimte.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Lezing uit I Korintiërs 12
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid
vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van
Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam
geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken
zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet
uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus
ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het
oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het
er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou
het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het
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dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen
plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze met elkaar slechts één
lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is juist zo
dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.
Cantorij en gemeente in afwisseling Lied 689 Wat altijd is geweest
Verkondiging
We zingen Lied 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

BIDDEN EN GEVEN
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk “Onze Vader”
(oecumenische woorden) Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde
geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook
wij onze schuldenaars vergeven. 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.
Collecten
1 Hospice Wassenaar
De kinderen komen terug in de kerkzaal
De kinderen van de kinderwoorddienst geven een aandenken
Iedereen gaat staan
Als slotlied zingen we Lied 687 Wij leven van de wind
Gemeente couplet 1, cantorij couplet 2, gemeente couplet 3.
Zegen
Allen zingen: amen
Orgelspel
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Bij de uitgang kunt u Annemarie en Johan feliciteren met de doop van hun
dochter Emma en Willemijn en Bas met de doop van hun zoon Samuel. U bent
van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie / thee. Voor de
kinderen is er limonade.
Indien u naar aanleiding van deze dienst iets wilt vragen en/of opmerken kunt
u na afloop daarvoor terecht bij de predikant en de ouderling van dienst, in de
hal van de kerk.

Voorganger, ds Pieter van Winden
Ouderling van dienst, Hans van Kesteren
Diaken, Edward Blom en Cobi van den Berg
Orgelspel en cantorij, Cees van Delft
Orgelspel, Nico Visscher
Kinderwoorddienst, Melody de Winter
Jeugdwoorddienst, Aad de Winter
Crèche, Margriet de Wit
Verwelkoming, Willemien de Jong en Hanneke Blom
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