Viering van de Lukaskerk
op zondag 15 mei 2022

Viering van de doop van Benja de Koning en Sara Del Puglia

Diaken: Fokke Brouwer
Vleugel en orgel: Carel Cames
Voorganger: ds Jannet van der Spek
Commissie eredienst: Robert Udilwa en Ans Bruning
Koster: Frederik Ekkelboom

Welkom in deze viering

Het licht wordt in de kring gebracht
We zeggen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Wij zijn hier aanwezig in naam van de Eeuwige
Die ons schiep, Die ons kent
Die hier, onder ons, aanwezig wil zijn
Het licht dat wij ontsteken,
Is het licht van Gods aanwezigheid onder ons
Amen

Aansteken van de kaarsen, terwijl we staande zingen: lied 216

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
HET VERHAAL VAN FAIZ
ZINGEN: lied 274

Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
HET GEHEIM IN DE DOOS
SCHRIFTLEZING: Ruth 3
ZINGEN: Een nieuw bruiloftslied

Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
(- gezocht, gekend, verloren -)
om vanavond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijs als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

SCHRIFTLEZING: Johannes 13: 31-35
Zingen: lied 330: Woord dat ruimte schept

OVERWEGING
ZINGEN:

Vertaling: Alle volken, loof de Heer,
DOOP VAN Benja de Koning en Sara Del Puglia
Dopen is een feest. Het is een feest, waarin we de band tussen God en
mensen vieren.
We vieren dat je kind van God bent, jong of oud,
dat je mag opgroeien in vrijheid en liefde
dat je je eigen weg mag gaan,
dat je mag groeien en ontplooien
met vallen en opstaan
en altijd weer opnieuw mag beginnen
Imma en Stefanie, mag ik jullie uitnodigen dit voor ons te verwoorden
ZINGEN: Wil je wel geloven dat het groeien gaat, lied 923

Wil je wel geloven
het begin is klein,
maar het zal een wonder
boven wonder zijn
als je het gaat wagen
met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

Wil je wel geloven
dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen
leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt
als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.

NOEMEN VAN DE NAAM
Imma en Joran, met welke naam willen jullie dat jullie zoon gekend zal zijn
door God en de mensen?
Stefanie en Francesco, met welke naam willen jullie dat jullie dochter gekend
zal zijn door God en de mensen?
ZINGEN: Op de wijs van lied 833
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V: Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen mogen ze
gedoopt worden. Omdat Benja en Sara nog niet voor zichzelf kunnen spreken
vraag ik jullie als ouders, verlangen jullie dat je kind gedoopt wordt in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Wat is daarop jullie antwoord:
Imma Joran, Stefanie

V: Doop en zegen
VRAAG AAN DE OUDERS
Imma en Joran en Stefanie, nu Benja en Sara de doop hebben ontvangen,
vraag ik jullie beloof je samen met je kind de weg te gaan die ons door Jezus
is gewezen, en beloof je achter haar te staan, waar zij ook heen gaat en haar
te dragen in je liefde wat de toekomst ook zal brengen, steeds indachtig dat
jullie kind uit God geboren is?
Wat is daarop jouw antwoord, Imma, Joran, Stefanie
Francesco, jou als vader van Sara, beloof je te respecteren wat Stefanie
zojuist in ons midden heeft beloofd
DE PEETOUDERS
Kinderen zijn niet van de ouders alleen. Ze groeien op in een gemeenschap.
Imma en Joran hebben Janine en Dennis in het bijzonder gevraagd om
peetouders te zijn van Benja. Stefanie en Francesco vroegen dit aan Marjon
voor Sara
VRAAG AAN DE GEMEENSCHAP (allen gaan staan)
Gemeente van de Lukaskerk en allen hier aanwezig
Jullie allen waren getuige van de doop van Sara en Benja
Deze doop herinnert ons aan
onze opdracht van Godswege
om voor dit kind en alle kinderen
een huis te zijn van vrede en vreugde
waar we samen de groten met de kleinen
God leren loven om zijn liefde en ontferming
om het leven hier ons gegeven
Wat is daarop uw antwoord?
Allen:
Welkom Benja, Welkom Sara
kinderen van God, ,
Welkom in de kerk van Christus
Wereldwijd en in ons midden
De doopkaarsen worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars

Zingen: lied 416 Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
MEDEDELINGEN
Gebeden, stil gebed, gebeden bij de kaarsenboom
Na elke drie beden zingen wij LB 568a Ubi Caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est

Waar vriendschap en liefde is, daar is God
We staan op en spreken en zingen elkaar de zegen toe
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Laten wij gaan in vrede.
Moge God ons zegenen
in ons komen, in ons gaan,
in onze daden, in onze rust,
in wat we doen, in wie we zijn
Amen.

Volgende kringviering: Woensdag 15 juni 18 uur
www.straatconsulaat.nl
www.lukakskerk-denhaag.nl

DOE MAAR
Geloof als een kind
Vind
Niets een vanzelfsprekendheid
Mijd
Geen vraag naar het waarom
Kom
Zeur om wat is toegezegd
Vecht
Schop, huil roep en zwijg
Krijg
Ruimte, liefde, veiligheid
Gedij

Gedicht van Marjon Visser

