Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.

zondag van de

open ogen
de 11e van de zomer
BELĲDENIS van Leonieke Verheesen-Palmen
DOOP van Celine Anna Sophie Emelie,
dochter van Maurice en Leonieke Verheesen-Palmen
Maranathakerk, 2 september 2018
Voorganger Ds Henk Gols; organist Hannelore van der Woude
Ambtsdragers: Désirée Schalk en Johan van Noortwijk

Intrede
Orgelmuziek: ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam',
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Welkom - Allen staan - Stilte - Ontsteken van de tafelkaarsen
INTREDELIED 287: 1,2,3
OPENINGSWOORDEN

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

Gelooft u in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden;
de opstanding des vleses
en het eeuwige leven?
Ja, ik geloof.
Allen zitten
ZALVING EN HANDOPLEGGING

GEBED VAN TOENADERING

Heer,
in uw huis vinden wij
de bron van leven,
in de stilte horen wij
uw stem.
in uw licht
zien wij het licht.
Laat ons binnen
in uw vrede.
Amen.

GELOFTE
DOOP EN HANDOPLEGGING VAN HET KIND

(het water - de heilige olie - het licht)
GELOFTEN
VERWELKOMING

Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.

LIED 287: 5
GROET
Allen zitten

Belijdenis en Doop

LOFZANG

653: 1,3,4,7 ‘U kennen, uit en tot U leven’

GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

De heilige Schrift

PRESENTATIE
DOOPGEBED

- zingen: lied 356: 1,3,6,7 ‘O God die uit het water’
Allen staan
BELIJDENIS: AFWENDING EN TOEWENDING

Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat
Gods wil weerstaat?
En wilt u zich toewenden naar Christus
en naar zijn Rijk dat komt?
Ja, dat wil ik.

UIT DE PROFETEN: Zacharia 8: 4-8, 20-23

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude
mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun
hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de
spelende kinderen. Dit zegt de HEER van de hemelse
machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog
over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij

onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse
machten. Dit zegt de HEER van de hemelse
machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land
waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen
ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God,
in onwankelbare trouw.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er
zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen
en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar
de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons
mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de
HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te
smeken.” Grote en machtige volken zullen naar
Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse
machten te vereren en zijn gunst af te smeken. En
dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die
tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met
verschillende talen een Joodse man bij de slip van
zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen
ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat
God bij u is.”’
PSALM

87

EVANGELIE: Marcus 8: 22-26

- Acclamatie: (339a)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Gebeden en gaven
VOORBEDE

- Acclamatie (367b):

ONZE VADER 369b
Mededelingen
voor het diaconale project

INZAMELING VAN DE GAVEN Schuldwegwijzer, en voor de PGN
Orgelmuziek: twee variaties over het lied ‘Wat God doet,
dat is welgedaan’ van Theo Goedhart

Zending en Zegen
Allen staan
LIED

909 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u…
besloten met het gezongen Amen (431c)
Orgelmuziek: ‘Allegro maestoso e vivace’ en ‘Fuga, Allegro
moderato’ uit de tweede sonata van Mendelssohn

PREDIKING
Orgelmuziek: ‘Adagio’ uit de tweede sonata van
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
LIED

779 ‘In de ongerepte morgen’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vandaag ligt op de tafel met het voorbedeboek een kaart om uw naam op te schrijven om Leonieke en Celine namens onze
gemeente geluk te wensen.
Op maandag 10 september van 20.00 - 21.30 uur: bijeenkomst van de coördinatoren van de buurtcontactgroepen. We zullen
de ervaringen uitwisselen die we tot nu toe met onze buurtcontactgroepen hebben opgedaan en en elkaar verder op weg
helpen. Ook andere geïnteresseerden uit de groepen zijn welkom! We zouden graag zien dat alle twaalf buurtcontactgroepen
vertegenwoordigd zijn.

