In het kader van de Arbo-wetgeving (de regelgeving m.b.t. de veiligheid in onze
kerk) wordt op een zondag in februari een ontruimingsoefening gehouden.
Hoewel het een oefening is, wordt u dringend gevraagd mee te doen en het
gebouw daadwerkelijk te verlaten.
Dinsdagavond 23 januari, huiskameravond voor 30-ers en 40-ers van 20.00
– 22.00 uur in de huiskamer van Erica Scheenstra, Schout v.d. Dussensingel 5
(Maaspoort). Mail je even als je komt? ericascheenstra@gmail.com.
Geloofsopvoeding
Een cursus voor ouders die hun kinderen met en in geloof willen opvoeden en
daar met andere ouders over willen nadenken hoe je dat doet. De avonden worden gehouden op woensdagavonden 7 februari, 7 maart, 4 april en 16 mei 2018,
van 20.00 – 22.00 uur in de Grote Kerk. Gespreksleider is Erica
Scheenstra. Voor meer informatie en opgave: ericascheenstra@gmail.com
Kerk-op-schoot
Op zondag 18 februari is er van 9.15-9.45 uur een Kerk op Schoot-viering voor
peuters en kleuters. Als de kinderen dat willen mogen ze zich als herder
verkleden. En als ze een schaapje als knuffel hebt, mogen ze die meenemen.

Kop
ORDE VAN DIENST

zondag 28 januari 2018

in deze dienst vieren wij de doop van
Fleur Frederieke Heuker of Hoek
en
Daan Petrus Johannes Feijen

Donderdag 1 februari a.s. is eer een bijeenkomst van het Kerk-Café in de
Maaspoort, Cult. Centr. De Schans, Troelstradreef 160.
Ook als u niet in de Maaspoort woont bent u van harte welkom.
We ontmoeten elkaar in het nieuwe jaar, drinken een glaasje en genieten van
een gezamenlijke maaltijd. Drankjes en maaltijd (€7,—) voor eigen rekening.
De leiding hebben ds. Erica Scheenstra en pastor Ad van Wezel. Opgave tot
29-01 bij Joke v. Strien tel. 073-689-3848 of jokezeeland@hotmail.com
Kerkmuziekavonden op 1 en 22 maart van 20.00 - 22.00 uur
De bekende musicus en muziekwetenschapper dr. Arie Eikelboom
(gespecialiseerd in Hymnologie) zal in een tweetal avonden (1 maart en 22
maart) middels de hem kenmerkende aanstekelijke verteltrant u alles vertellen
over de ontwikkeling van de kerkmuziek en de kerkliederen. Van Gregoriaans tot
Opwekkingsliederen, het komt allemaal aan bod. Wat in de lezingen wordt verteld, wordt ook meteen uitgeprobeerd! De liederen worden namelijk meteen door
de aanwezig gezongen, waar nodig begeleid door Jamie de Goei op het orgel.
Evensongs 10 maart 17.00 uur
Het Kamerkoor Vianen onder leiding van Cees Scharloo en Jamie de Goei op het
Bätz-orgel verzorgen een evensong volgens de orde van dienst voor Palmzondag
zoals die op die dag in de Engelse kathedralen wordt gevolgd. Voorganger is ds.
Erica Scheenstra. Uitgevoerd worden o.a. werken van Charles Wood, Thomas
Attwood Walmisley en Herbert Howells.
Heb jij het lef om te praten over zaken die je bezighouden? Over vragen die net
wat dieper gaan dan de dagelijkse dingen; waar je niet zomaar mee te koop
loopt? Kom gewoon eens praten over de zoektocht naar de betekenis en de
zin van je leven, bijvoorbeeld over God en Geloof. Donderdag 8 februari, 20.00
uur, wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140. De toegang is vrij.
Ds Wolter Stijf, 073-6909264, cruxwijkpastor@gmail.com

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

voorganger: ds. Erica Scheenstra
ouderlingen: Henk Goossen en Ies Rinkel
diakenen: Age Visser en Nico La Rivière
organist: Gert Jan Smit
pianiste: Rinka van Ipenburg
koster: Erik van der Schans

VOORBEREIDING
Inleidende orgelmuziek -

Passacaglia van Buxtehude

Oefenen nieuw lied - Lied 973
Mededelingen namens de kerkenraad
Stil gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 216
Drempelgebed - door de ouderling:
Gij, God, die nooit te ver zijt om ons te horen, die ons de
adem geeft en het leven toedacht, die ons ter harte neemt
en onze naam roept
allen: WEES ALS EEN LICHT IN ONS MIDDEN!
Gij, God, die ons voor ogen houdt als uw beminden,
die vurig wegen wijst aan wie U zoeken

Collecte - 1. Diaconie

2. Catechese & Educatie

Bij de tweede collecte:
Onze samenleving verandert, mensen worden in beslag genomen
door de drukte van het dagelĳks bestaan. Voor veel mensen is er
geen plaats meer voor de kerk. Toch zĳn er grote zingevingsvragen,
misschien wel meer dan ooit. Steeds meer mensen hebben
behoefte aan een plek om op adem te komen. Bĳ veel gemeenten
binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen een kerk voor
deze zoekers te zĳn. In de praktĳk valt dat niet mee en voor iedere
gemeente is dat ook weer anders. Volgend jaar start er bĳ het Prot.
Centr. voor Toerusting en Educatie, een tweejarige opleiding waar
predikanten en kerkelĳk werkers leren hoe ze, samen met hun
gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Deze
collecte is o.a. bestemd voor deze training en toerusting.

Tijdens het voorspel op het slotlied kunnen de kinderen uit de oppasruimte door hun ouders opgehaald worden.
De kinderen van de kindernevendienst overhandigen aan aandenken aan
de doop aan de doopouders.
Slotlied - Lied 981: 1, 2, 3 en 5 (staande)
Uitzending en zegen - besloten met:
allen:

allen: MAAK ONS AANSTEKELIJK,
UW LICHT VOOR MENSEN. AMEN.
Bemoediging - door de ouderling:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:

Orgelmuziek


Groet - door de voorganger:
De Heer zij met u

MEDEDELINGEN:

allen:

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
Terwijl de dopelingen worden binnengebracht zingen wij Lied 20 uit Alles wordt Nieuw I Laat de kind’ren tot mij komen
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De Amnesty-schrijfactie wordt aangepast m.i.v. 28 januari. Amnesty heeft de
laatste jaren haar website ingrijpend veranderd. Inmiddels is het mogelijk om
via internet deel te nemen aan emailacties of digitale petities te ondertekenen.
Wat er verandert is dat we na de dienst een intekenlijst neerleggen waarop u uw
voor- en achternaam, woonplaats en emailadres kunt invullen. Als u deze gegevens invult, dan sturen we als werkgroep in 2018 maandelijks 2 tot 3 Amnestymails of petities namens u, digitaal. Amnesty geeft uw emailadres niet door aan
de autoriteiten waar de brief naartoe gaat. Voorlopig is het ook nog mogelijk om
op de oude manier de brieven te versturen. Heeft u vragen hierover, dan kunt u
altijd na de dienst contact met een van ons opnemen of een mail sturen naar
edwinantine@gmail.com
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Zingen - Lied 354: 4 en 5
Allen gaan zitten
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed uit nood van de wereld
Gloria - Lied 304
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Evangelielezing - Markus 1: 16-20
Zingen - Lied 531
Overdenking
Pianomuziek - door Rinka van Ipenburg:
Prelude van Vangelis
Zingen - Lied 973
GAVEN EN GEBEDEN
Aandacht voor Amnesty International
Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden, stil gebed afgesloten met Onze Vader
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.
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2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Eén van de kinderen vult het doopvont met water
voorganger: Debby en Thijs en Mar!jn en Joek hebben de wens
uitgesproken hun kind ten doop te houden.
Welke naam hebben jullie aan jullie kind gegeven waarmee het
zich gekend mag weten bij God en bij de mensen?
ouders roepen de naam van hun kind.
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voorganger: Te midden van de gemeente vragen wij nu:
Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Doop

ouders: Ja, dat verlangen wij.

Gedicht - JIJ KIND - gelezen door Debby

Zingen - Ons pad gaat door het water (mel. Wat zijn de goede vruchten)
1. Ons pad gaat door het water,
voert naar de overkant.
Hier vinden wij de doorgang
naar het beloofde land.
God schrijft op onze wegen
dit eeuwige refrein:
Jouw God ben ik, jouw Vader,
Ik zal er voor jou zijn!

3. De dood druipt van ons lichaam.
Wij komen aan het licht
en vinden nieuwe adem,
de zon in het gezicht.
De regenboog vertelt ons
dit eeuwige refrein:
Jouw God ben ik, jouw Vader,
Ik zal er voor jou zijn!

2. Zijn Woord heeft ons geroepen
en uit de nacht getild.
Het woeden van de golven
is door zijn macht gestild.
Hier klinkt over ons leven
dit eeuwige refrein:
Jouw God ben ik, jouw Vader,
Ik zal er voor jou zijn!

4. Ook Noach en de zijnen,
en Mozes met zijn volk
zijn onze reisgenoten
en Jezus is hun tolk.
Zij zingen ons te binnen
dit eeuwige refrein:
Jouw God ben ik, jouw Vader,
Ik zal er voor jou zijn!

We belijden ons geloof
voorganger: Ik-ben-met-jou is God over de goden,
Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd;
Vader van zijn volk onderweg,
Moeder van alle leven.
allen: DAT GELOOF IK.
voorganger: Zijn vrederijk is aanwezig
in de verhalen van Israël,
in het leven van Jezus van Nazareth,
in zijn volgelingen de eeuwen door.
Ook roept Hij ons in die pelgrimsstoet.
allen: DAT GELOOF IK.
voorganger: Zijn Geest is het die levend maakt,
die ons leidt in de waarheid,
ons lokt met het visioen
van een menselijke wereld,
waar gerechtigheid wordt gedaan.
allen: DAT GELOOF IK.
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De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars

Jij kind, zo mooi en onbeschreven
is jouw bestaan ontvouwen
en in het volst vertrouwen
adem je puur het leven
je kirt naar ieder die je kent
en krijt je baby brabbelbrij
brengt een lach, ieder is blij
omdat jij in ons midden bent
jouw levensweg ligt open
geen steen verspert het pad
niemand die het ooit betrad
enkel jij kunt het belopen
blij en vrij in zonneschijn
sterk in storm of tegenwind
wat je op je weg ook vindt
jij zult nimmer eenzaam zijn
het water heeft jou aangeraakt
sijpelend over je kleine hoofd
heeft het jou iets moois beloofd
jou tot een kind van God gemaakt
jij kind… zojuist gedoopt
wij wensen jou een goed bestaan
een weg vol liefde te begaan
in weten dat Hij naast je loopt
Vraag aan de doopouders
voorganger: Beloven jullie, zo goed als een mens maar
mogelijk is, met jullie kinderen te zijn bij hun opgroeien,
met hen te gaan op de wegen van de Heer,
hen te brengen in de kring van de gemeente van de Heer,
opdat zij ook zelf hun doop leren verstaan?
Wat is daarop jullie antwoord?
Verwelkoming (staande) voorganger: Gemeente, draag Fleur en Daan die gedoopt
zijn in uw gebeden en ga met hen de weg van het
Koninkrijk.
allen: Welkom, kinderen van God. Welkom in de kerk
van Christus, wereldwijd en in ons midden.
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