DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN
ROND DE SCHRIFTEN
IN DE KERK VAN ROZENDAAL
BELIJDENIS EN DOOP
Zondag 1e van Advent
Levavi – ‘Tot U hef ik mijn ziel op’ Ps. 25
27 november 2022
Voorganger: Ds. Frans Ort
Cantor: Ada Waalboer
Organist: Frank van Merwijk

DE VOORBEREIDING
Er wordt gemusiceerd
De klok wordt geluid
Zingen

Het lied voor Advent, Gezang 463: ‘Licht in onze ogen’
1, 2, 6, 7, 8.

Bemoediging:
o:
a:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed: NLB 296
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Zingen:

Allen:

Antifoon: cantorij, herh. allen

Psalm 25 : 1, 2, 3. – Antifoon : cantorij, herh.

Kyriegebed:
v:

Kyrie

Laat ons de Heer aanroepen om ontferming
voor de nood van de wereld, want zijn
barmhartigheid kent geen einde.
………………………………………………
Zo zingen wij:
301 k ct: cantorij a:allen

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
De Groet:
v.
De Heer zij met u!
a.
OOK MET U ZIJ DE HEER!
Zondagsgebed
v:

…………………………..

Eerste schriftlezing: Jesaja 2: 1-5
Zingen:

Gezang 460: ‘De nacht loopt ten einde’ refrein: allen
verzen: 1A 2C 3A 4C 5A 6A

Evangelielezing : Mattheus 24:32-44
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Acclamatie:

332: 1e keer: Cantorij 2e keer: Allen

De Verkondiging
Gezang 434: ‘Daar komt een schip geladen’ 1C 2A 3A 4C 5A 6A

Zingen:

DIENST VAN BELIJDENIS EN DOOP
Onderwijzing, presentatie en geloften
v:

Antwoord:

v:

Zingen:

………………………………………………
Gekomen ben je,
in het huis van God:
Wil je dan opstaan om met de volgende vragen
je doop te beamen:
Geloof je in God de Vader.
Schepper van hemel en aarde?
Geloof je in Jezus Christus,.
de enig geboren zoon, onze Heer
Geloof je in de heilige Geest?
Wil je betrokken zijn in de gemeenschap
Die samengeroepen is rond de Schriften en de Tafel
Met Lofzang en gebed;
Je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt?
Alfred Eeltink, wat is daarop je antwoord?
Ja , dat geloof en wil ik

Handoplegging en zegening
………………………………
Amen
Gezang 913: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 1. 2.
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DOOP

v:

Onderwijzing en presentatie
………………………….
Daarom vraag ik jullie, Lisa en Rover Nijman-Brouwer:
Wat verlangen jullie beiden?

ouders:
v:
ouders

Dat ons kind wordt gedoopt
Met welke naam zal jullie dochter worden gedoopt?
Olivia Suzanna Kimlinge

V:

Doopgebed
Laten wij bidden:
Eeuwige onze God,
wij zegenen U
omdat gij Noach uit de zondvloed hebt verlost,
Israël uit de Schelfzee hebt bevrijd
en Jezus uit de Jordaan hebt opgewekt.
Wil ook ons, bidden wij,
zó aan het licht brengen
uit het water van de dood
om op te staan tot het leven
waarin Gij welbehagen hebt.
Omhul Olivia die in dit water gedoopt gaat worden
met Uw Heilige Geest
die zweeft boven de wateren
- de duif van de Jordaan –
opdat in haar de gezindheid blijft groeien
die is in Jezus Christus onze Heer. Amen.
Belijdenis van allen:

V:

Lisa en Rover, jullie willen Olivia laten dopen
en u allen die uw doop wilt gedenken:
Zing tegen alle kwade machten in
wat de kerk belijdt, de eeuwen door:
Bediening van de doop, zegen en doopkaars

v.

Ik doop jou, Olivia Suzanne Kimlinge
in Naam van de Vader,
en de Zoon
en de Heilige Geest
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v.

Olivia, jij bent een gezegend kind van God.
Wij wensen je toe dat je een zegen zult zijn voor velen,
je hele leven lang.
Voor jou deze kaars, Licht van Christus, ontstoken aan de
Paaskaars, om elk jaar aan te steken ter herinnering aan deze
dag.
De geloften van de ouders
Zijn jullie bereid Olivia op te voeden in geloof, hoop en liefde,
in aanraking te brengen met Jezus Christus?
Met de hulp en steun die de kerkelijke gemeenschap jullie
aanbiedt?
Wat is daarop jullie antwoord?

Ouders:

Ja
De geloften van de doopgetuigen
v.
Zijn jullie bereid om de ouders van Olivia en Annabelle bij te staan
in de geloofsopvoeding van hun dochters en het gesprek over de
Vader, de Zoon en Heilige Geest gaande te houden en hen te
helpen het geheim van het komende Koninkrijk te blijven vieren?
Wat is daarop jullie antwoord?
Doopgetuigen Ja

v:

De geloften van de gemeente
Gemeente, beloven wij aan Olivia die vandaag gedoopt is, met
haar ouders die vandaag de doop hun van oudste dochtertje
Anabella en hun eigen doop en belijdenis gedenken en aan
Alfred die vandaag zijn doop in het openbaar beaamde en zijn
geloof zojuist heeft beleden een ieder daarin hulp en steun te
bieden om de weg naar het Koninkrijk te gaan?

Gemeente:

Dat zullen wij van harte doen.

Zingen:

Gezang 913: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 1, 3 en 4.
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling
Bankrekening nr. Diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel)
Bankrekeningnr. Kerkvoogdij: NL81RABO 0168 708 175 t.n.v.
Kerkvoogdij, Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het
collectedoel)
1. Diaconie: KIA Werelddiaconaat 2. Kerkvoogdij: Kerk
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Voorbeden:
v:
a:
Stil gebed
v.
a.

a.

……………………………..
Zo bidden wij samen:
HEER, VERHOOR ONS
…………………………..
Zo bidden wij samen:
HEER, VERHOOR ONS

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

Slotlied:
Zegen:

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.

Gezang 807: ‘Een mens te zijn op aarde’
v. …………….
a. Amen

Afbeelding: Fresco- Fra Angelico(1395-1453) – klooster San Marco – Florence - Italië
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ma. 28

20.00u

Di. 29

14.00-16.00u

Zo. 4
Wo. 7
Zo. 11
Wo. 14
Zo. 18
Wo. 20
Za. 24
Zo 25

10.00u
10.00-12.30u
10.00u
10.00-12.30u
10.00u
10.00-12.30u
21.00u
10.00u

NOVEMBER
Serre: Filosofische Kring: Natascha Rietdijk,
MA: ‘Desinformatie’
Serre: Joods Leerhuis
Ds. Madelon Beekhuis en Ds. Bert Bomer
DECEMBER
Ds. Bram Grandia 2e Advent
Serre van Rozendaal
Ds. Frans Ort HA 3e Advent
Serre van Rozendaal
Ds. Sytze de Vries 4e Advent
Serre van Rozendaal
Ds. Frans Ort - Kerstavond
Ds. Liesbeth van Hilten Matthijsen
Kerstmorgen
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