Liturgie
Zo n da g 1 3 se p te m be r 2 02 0
1 4 e zo nd a g na Tr in it at is

Voorganger
ds. Dirk Neven

Organist
Ko Zwanenburg

M.m.v.
een ad-hoc zangkoor en Henk Kraaijeveld, zang/piano

De heilige doop wordt bediend aan:
Vera Verheij en Allard Bezemer

Mozes in de Nijl

Voorbereiding
De klok wordt geslagen, allen worden stil

De kaarsen worden aangestoken

Orgelspel

Improvisatie

(gemeente gaat staan)

Aanvangswoord
V.
G.
V.
G.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
Amen
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering

Openingslied

De vreugde voert ons naar dit huis • NLB 280
Verzen 1, 2 en 3

(gemeente gaat zitten)

Smeekgebed
Telkens na het daarom bidden wij:
G: Heer, ontferm U! (gesproken)
Gevolgd door:
Gloria a Dios – God alle eer • NLB 309a
door cantor en zanggroep
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Dienst van het woord
Groet (gezongen)

Gebed bij de opening van de Schriften
Met de kinderen
Zingen

Het licht is ons voorgegaan • NLB 285

(aansluitend gaan de kinderen naar de kinderkerk)
Gedicht

Als Hij er niet was – Psalm 103
Hans Bouma

Gezongen lezing
Bless the Lord, my soul • NLB 103e
door cantor en zanggroep

L. Hoor de woorden van onderricht!
Lezing

Exodus 2, 1-10

Zingen

U komt de lof toe • NLB 339a

Overweging

Viering van de doop
Zingen

Water, water van de doop • NLB 358
Verzen 1 t/m 5

(Vera en Allard worden de kerk ingedragen, de kinderen uit de kinderkerk
komen terug om bij de doop aanwezig te zijn)
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Solozang

Welkom
Tekst en muziek: Stef Bos
Op een dag ben je geboren
Uit samengaan ontstaan
Uit een lange rij van mensen
Die nog diep in jou bestaan
Met hun angsten en verlangens
Met al hun liefde en hun pijn
Daar ver in het verleden
Ligt de bron van wie wij zijn
En wat wij nu verkeerd doen
Zal jij ons moeten vergeven
En al zal je ons soms haten
Jij komt ons in jezelf tegen
Want al vind je ook de vrijheid
Wij zijn in elkaar gevangen
Al zal jij ons ontwijken
Wij blijven jou omarmen
Welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Welkom in ons leven
Welkom in ons huis
Welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Welkom in ons midden
Welkom in ons huis
En op een dag dan zal jij hier weggaan
daar waar wij niet zullen zijn
Als een schip dat in de toekomst
Aan onze horizon verdwijnt
Naar een tijd die wij nooit zullen kennen
Jaren die nog niet bestaan
Nieuwe muren om te slechten
Nieuwe bruggen om te slaan
Wees welkom in de wereld…
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Presentatie
V. We vragen de ouders naar de doopwens
en naar de naam van hun kind:
Lieve ouders, God heeft jullie eindeloos lief,
Zijn vasthouden aan je bestaan is allesomvattend.
In Hem ben je geborgen in leven en sterven.
Die werkelijkheid is ook de werkelijkheid van jullie kind,
vandaag en alle dagen van het leven.
Vanmorgen zijn jullie hier naar dit huis van God gekomen.
Wat verlangen jullie?
O. Dat ons kind gedoopt wordt
V. Graag geef ik gelegenheid voor een kort persoonlijk woord
Persoonlijke motivering
V. Welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven
waarmee het zich gekend
mag weten bij God en bij mensen.
Laat deze naam voorgoed geschreven staan
in de palmen van Gods hand.
Onderwijzing / dooplied
Kind, wij dragen je op handen (uit: AWN-V, 17)
m. Jos van der Kooy, t. Hanna Lam
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3. Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen,
van een altijd nieuw begin.
Refrein
4. Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist.
Refrein
(het doopwater wordt uitgegoten door diaken)

Doopgedachtenis en belijdenis
V. Wanneer in ons midden gedoopt wordt,
gedenken we daarmee ook onze eigen doop.
Daarom zullen wij samen met de doopouders
uitspreken wat wij geloven:
(gemeente gaat staan)
V. De Getrouwe
– de God van Sara en Abraham,
de profeten
en Jezus –
is onze God,
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God over de machten,
Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd,
Vader van zijn volk onderweg,
Moeder van alle levenden.
G. Dat geloven wij!
V. Zijn vrede is nabijgekomen
in Jezus, de Gezalfde.
Hij roept ons hem te volgen.
G. Dat geloven wij!
V. De Geest is het die levend maakt,
die ons leidt in de waarheid,
die met ons gaat naar de toekomst,
die ons lokt met het visioen
van een menselijke wereld.
G. Dat geloven wij!
V. Amen
V. Laat ons bidden
(gebedsstilte)

Gebed bij het water (doopgebed)
V. Heilige God,
Gij die de eenvoud zelve zijt
en orde schept in de chaos,
die met uw rust onze onrust bezweert
en ons opwekt tot een leven in vrede uw licht schijnen in onze duisternis
en red onze ziel van de dood.
Gij die de ark van Noach
droeg op de golven van de vloed
en ophief tot de berg van het behoud -
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wees ons genadig, zend ons een teken,
een groene tak van nieuw leven
onder uw bewind.
Gij die het water van de Rode Zee
liet knielen voor de slaven,
zodat zij als vrije mensen, zingend,
de oever beklommen laat ook ons zo op weg gaan
naar het beloofde land.
Gij die uit dit volk van slaven,
dat tot vrijheid werd geroepen,
er Eén koos om als slaaf te sterven zijn doop in de Jordaan voorteken van zijn dood voor Uw gemeente het water van de doop
tot water van het heil,
dat ons allen zuivert
door de kracht van uw Geest,
opdat wij, als herboren,
een nieuw leven beginnen
als vrienden en volgelingen
van Jezus, uw Zoon,
door hem gedragen,
in leven en in sterven,
U geborgen voor eeuwig
G. Amen
(ouders komen met hun dopeling naar doopvont)
Storm in het water
Doop en handoplegging
V ..., ik doop je,
in de naam van de Vader,
en van de Zoon,
en van de Heilige Geest.
Doopspreuk en kruisteken
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Gelofte
V. Vera en Allard zijn opgenomen
in de gemeenschap van Gods Liefde.
Aan jullie is de zorg toevertrouwd
om hen op hun weg te helpen in het leven,
op eigen benen – rechtop en oprecht.
Zijn jullie bereid jullie kind te ontvangen
als kind van God
en je door zijn/haar tegenwoordigheid in jullie huis
te laten sterken in het geloof?
Beloven jullie jullie kind voor te gaan
op de weg van gerechtigheid en vrede,
te werken aan een goede aarde,
een weg die ons gebaand is
door Christus Jezus.
Wat is daarop jullie antwoord?
O. Ja van harte

Verwelkoming door de gemeente
V. Gemeente, draag Vera en Allard in uw gebeden
en ga met deze kinderen de weg van het Koninkrijk.
G. Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd in ons midden!

Doopkaars

Zingen

Jouw leven staat aan het begin • NLB 354
Verzen 1 t/m 5
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Dienst van de gaven en gebeden
Collectedoelen
1.
2.

Wijkdiaconie: hulpverlening namens de Nicolaïkerk aan mensen in de
wijk.
Kliederkerk: de Protestantse Kerk organiseert op veel plaatsen
‘kliederkerken’: kinderen en volwassenen van binnen en buiten de kerk
gaan creatief aan de slag met Bijbelverhalen.

I.v.m. de coronamaatregelen mogen er geen collectezakken rondgaan. Wel is het mogelijk om
geld te geven in de mandjes die op de tafel bij de uitgang staan. Digitaal kunnen giften
overgemaakt worden via het giftenformulier: http://pgu.nu/nicolaikerkcollecte of via het
formulier op de ‘doneerpagina’ op de website van de Nicolaikerk: www.Nicolaikerk.nl/Collecte.

Gebed over de gaven
Dankgebed en voorbeden
Telkens na het daarom bidden wij:
NLB 368g / m. Jan D. van Laar

Stil gebed
Onze Vader (gezamenlijk gesproken)

Zending en zegen
(gemeente gaat staan)

Slotlied

Ga met God en Hij zal met je zijn • NLB 416
Verzen 1 t/m 4

Zegen
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Gesproken ‘amen’
G. Amen
Uitleidende muziek
Nun danket alle Gott
Max Reger (1873-1916)

Agenda Nicolaïkerk
Zondag 13 september, 17.00 uur • Choral Evensong
Voorganger: drs. Hendrie van Maanen
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg
Zondag 20 september, 10.00 uur • startzondag
Voorgangers: ds. Dirk Neven en ds. Hans Koops
Organist: Ko Zwanenburg
M.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet
Zondag 20 september, 17.00 uur • vesper
Voorganger: ds. Dirk Neven
Organist: Ko Zwanenburg
Zondag 27 september, 10.00 uur • dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Hans Koops
Organist: Ko Zwanenburg

Lector: Kilian Kleij van Willigen | Koster: Sijmen Euwijk
U bent uitgenodigd na afloop een kopje koffie of thee te drinken. Dit kan alleen bij
mooi weer in de tuin van de kerk.
Via www.kerkomroep.nl kunnen de kerkdiensten live of achteraf beluisterd worden
(liturgie is te downloaden).
De gasten wijzen wij vriendelijk op het gastenboek.
In het voorbedenboek kunt u uw voorbeden opschrijven.
Wilt u het wekelijkse nieuws over Nicolaïgemeente ontvangen? Meld u dan aan bij
medblad@gmail.com.
Voor meer informatie: www.nicolaikerk.nl en www.nicolaiconcerten.nl

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer
Jaargang 3, nummer 37

