Cantate – Zing
‘Het water is niet water slechts, is leven.’

Zondag 15 mei – zondag Cantate
Viering van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal
Dopeling is Mare Nora, geboren op 1 januari 2022
dochter van Rick en Lianne Timmermans,
zus van Ize en June

Oefenen van liederen
Lied 212:1, 3, 5 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen!’
Welkom
Openingswoorden
O:
Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
A:
AMEN
O:
Onze hulp, de Naam van de Heer,
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT .
O:
Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
en waar we spijt van hebben
A:
EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
O:
Amen
Introïtuspsalm: Psalm 98: 1, 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
Kyrie

Gloria
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Groet

Gebed
Kinderen in het midden
Eerste lezing: Deuteronomium 6,1-9
Psalm 145:1, 3 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’
Tweede lezing – Johannes 13,31-35
Aankondiging
Psalmwoord
Halleluja

Evangelielezing
Lof

Lied 829 ‘De liefde gaat ons voor’
Verkondiging
Lied 522:1, 2, 3 ‘Toen Jezus bij het water kwam’
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Viering van de Heilige Doop
Aankondiging
Persoonlijk woord ouders
Lied ‘Magnificat, magnificat, Magnificat anima mea Dominum’.
Lofzang van Maria ‘Mijn hart prijst hoog de Heer’, Lucas 1,46

Credo. Lied ‘Kort Niceaans Credo, melodie lied 341
De gemeente gaat staan.
In één God, machtig’ Vader, belijden w’ons geloof
en in één Heer, Jezus Christus,
die mens geworden is voor ons
en de dood aan ’t kruis heeft ondergaan,
opgestaan is naar de schriften,
opgevaren is ten hemel.
Ons regeert en wederkomen zal,
in de Heilige Geest, de Trooster
die leven schenkt, de kerk bezielt,
door de ene doop de schuld vergeven wil
en deel geeft aan Gods komend rijk.
Amen, amen, sterk ons, Heer, in dit geloof.
Doopgebed
Doop
Lied: 791: 1, 2, 3 ‘Liefde’. De gemeente gaat staan.
Licht gegeven
Aanvaarding
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Verwelkoming door gemeente
V:
Gemeente van Christus, draag haar die gedoopt is
in jullie gebeden en ga met haar de weg van het koninkrijk.
A:
WELKOM, KIND VAN GOD, WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS,
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN!
Lied 791: 4, 5, 6 ‘Liefde waagt zichzelf te geven’

Van het geboortekaartje van Mare Nora

Afkondigingen
Iedereen is welkom rondom de tafel. Bij het Avondmaal worden brood en wijn gedeeld
in een kring rondom de tafel. Op aangeven van de koster/coördinator, kan een ieder
in de kring plaatsnemen. In de eerste kring zijn kinderen en hun ouders genodigd.
Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u rechts naast de predikant gaan staan. Wijn
wordt in de grote kelk geschonken en druivensap in de kleine.
Uw hostie, die u aangereikt krijgt door de predikant, kunt u dopen in de kelk met wijn
of druivensap, gedragen door een diaken. U kunt aangeven welke kelk bij u hoort. Er
wordt niet uit de beker gedronken. De zegenbede aan het einde van de kring sluiten
we af door elkaar met een gebaar te groeten. We reiken elkaar (vanwege corona) nog
niet de hand.

Collecte
5

Gebeden. Dankgebed voor de gaven, voorbeden met responsie 368f ‘God van
leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.’ en stil gebed.
V: …. zo bidden wij u in Christus’ naam.
A: Amen
Prefatie

Lofprijzing
Sanctus
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Avondmaalsgebed
Onze Vader – Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; geef
ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van het kwade.

Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk.
Agnus Dei

Vredegroet. U kunt elkaar de vrede van Christus wensen met een gebaar van
nabijheid.
Nodiging
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Communio - Delen van brood en wijn
Dankzegging

Dankgebed
Lied: 977,1, 3, 5 ‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’. De gemeente gaat
staan.
Zending en zegen
A: Amen
Orgelspel
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee in het
gemeentecentrum en op het plein. Daar is ook de dopeling te bewonderen en
kunnen de doopouders gefeliciteerd worden. Iedereen welkom!

Inkijkje in de agenda
-

Vanmiddag, om 17.00 uur een Michaelsviering in de Grote Kerk
Maandag 16 mei, 19.30 uur repetitie cantorij
Dinsdag 17 mei, 20.00 uur Leerhuis
Woensdag 18 mei, vergadering diaconie
Donderdag 19 mei, 17.30 uur ‘Zwaan schuif aan’ – Opgave bij Johanna
Wildeman
Zaterdag 21 mei, bezinningsdag kerkenraad in de stilte bij Berthilde Nowak
Zondag 22 mei, voorganger is stagiair Carlo van Dijk
Donderdag 26 mei, Hemelvaart, 7.00 uur Dauwtrappen bij het Engelse Werk
o.l.v. Eddy Weeda, 8.30 uur ontbijt, 9.30 uur Metten. Graag opgave i.v.m.
het ontbijt – zie de opgavelijst in de hal.

Afbeelding voorplaat: Henri Matisse, ‘The sky’.
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