Orde van dienst
voor zondag 8 november 2020
in de remonstrantse kerk te Den Haag

Als een kind

Rembrandt
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Zang: Cantorij
Dopelingen: Tara Mae en Quinten Carl Tjong-a-Tjoe

Welkom en aansteken van de paaskaars
door Ginny Krijgsman
(de gemeente gaat staan)

Lied (door de cantorij gezongen):
lied 280: 1-4 De vreugde voert ons naar dit huis
Bemoediging en groet
Antwoordlied
lied 280: 5-7 Onthul ons dan uw aangezicht
(de gemeente gaat zitten)

Gesprek met de kinderen
(de kinderen steken hun kaars(en) aan en verlaten de kerkzaal)

Gebed
Lied (door de cantorij gezongen):
lied 601:1.2 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Schriftlezingen: Mattheüs 18:1-5 en Markus 10:13-16
Gods nieuwe wereld behoort toe aan wie zijn zoals zij.
Lied (door de cantorij gezongen):
lied 991:1.2.7 De eersten zijn de laatsten
Overdenking

Stilte en orgelspel
Voorbeden
Onze Vader (gezamenlijk gebeden)
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.
Lied (door de cantorij gezongen):
lied 348:1.3.5.7 Heer van uw kerk
Doop van Tara en Quinten Tjong-a-Tjoe
Verantwoording
(Wat willen we met de doop?
Wat betekent deze symboolhandeling?)
De Doop is een teken waarin Christenen

van alle tijden en van alle plaatsen
elkaar en zichzelf herkennen.
De Doop geschiedt met water,
teken van ondergang en opstanding,
teken van nieuw leven en dragende kracht.
HET TEKEN
wil zeggen:
wij zijn van de Heer, hem behoren wij toe,
in zijn naam mogen wij leven:
IN DE NAAM VAN DE VADER,
die ons mensen heeft willen aannemen
als zijn kinderen, die in zijn liefde ons geeft,
iedere dag opnieuw,
te leven uit de kracht van zijn woord.
IN DE NAAM VAN DE ZOON
die kwam op de aarde,
kind onder de kinderen
mens onder de mensen,
onze weg kruisend,
om ons te roepen tot dienst aan zijn koninkrijk.
IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GEEST
waarmee God ons wil raken,
opdat ons leven en samenleven
mogen worden vervuld van zijn Geest.
LEVEND IN DE NAAM
van de scheppende Heer dopen wij.
En wij roepen daarbij de namen van hen,
die door dit teken zich verbonden mogen weten met God,

hem dankend voor wat hij ons geeft.
IN HET GELOOF
aan de vergevende liefde van God
mogen mensen bidden
om zijn liefde, zijn vrede,
in hun samenleven,
een wereld rond, generaties lang.
IN DIT GELOOF
mogen mensen helpen,
op hun wijze, in hun taal
iets van de liefde en vrede voort te spreken:
over onze wereld, in ons gezin,
in ons eigen leven.
GOD GEVE ONS
dat wij het teken zullen verstaan,
dat wij elkaar en onszelf
in het teken zullen herkennen
als opnieuw-geboren mensen,
gesteld in de ruimte, die hij ons geven wil.

Vraagstelling
Vragen aan de ouders:
Charlotte, Carl,
beloven jullie voor Tara en Quinten
naar vermogen een goede vader en moeder te zijn?
Beloven jullie hen zo op te voeden
dat zij weet zullen hebben van Gods liefde?
Beloven jullie hen groot te brengen
in de geest van het evangelie van Jezus Christus?

Wat is daarop jullie antwoord?
Vragen aan de peter:
John,
beloof je met Gods hulp zo aanwezig te zijn
in het leven van Tara en Quinten
dat zij weet zullen hebben van Gods liefde?
Beloof je mee te helpen hen groot te brengen
in de geest van het evangelie van Jezus Christus?
Beloof je de ouders bij te staan
bij de zorg voor Tara en Quinten?
Wat is daarop jouw antwoord?

Bediening van de doop en gebed
Aansteken van de doopkaarsen
De kaarsen worden namens de dopelingen aan de paaskaars
ontstoken. De paaskaars is het symbool van de verrezen
Christus, het licht van de wereld. Op die manier wordt
uitgedrukt, dat zij gedurende hun hele leven door het voorbeeld
van Jezus Christus verlicht mogen blijven.

Mensen aan wie we denken en afkondigingen
(de gemeente gaat staan)

Lied (door de cantorij gezongen):
lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken
Uitzending en Zegenbede
(door de cantorij gezongen Amen):

Orgelspel

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
•
•

Corona-hulp India
Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag
en omstreken

Kerkdiensten in de komende weken:
Zondag 15 november om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Johan Goud
Zondag 22 november om 10.30 uur:
Kerkdienst o.l.v. ds. Reinhold Philipp

