Lied voor de dienst – Zangbundel JdH 132 / Hemelhoog 228: 1, 3
Heer, ik hoor van rijke zegen…
Orgelspel
Welkom en mededelingen door Marianne van der Schilden
DIENST VAN HET BEGIN
(Iedereen gaat staan)
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Voorganger: De Eeuwige is met u en met jou.
ALLEN:
DAT ZIJN VREDE IN ONS MAG ZIJN.
Voorganger: Onze hulp is in de naam van Eeuwige.
ALLEN:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Voorganger: We stellen ons vertrouwen op God
ALLEN:
GOD, WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS
MIDDEN!
AMEN
(Iedereen gaat zitten)
Aanvangslied: NLB 672: 1 en 6 Kom, laat ons deze dag
Gebed om ontferming
Glorialied: Hemelhoog 679 (tekst);
melodie NLB 289: 1 en 2: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (keuze
van Leon Niezen)
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw Waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
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Refr.: Kom, Jezus, kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom, heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek, Heer, Uw woord dat het licht overwint.
3. Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar, wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.: Kom, Jezus, kom, vul dit land met Uw heerlijkheid …
DIENST VAN HET WOORD
Zingen: Kom in ons midden jij Ene …
1e keer: allen
2de keer: canon (Baken-kant = groep 1; Beuk-kant = groep 2)

Kinderlied: Bouw je leven op de rots
https://www.youtube.com/watch?v=rjrZGFg3NG4
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(filmpje)
Bijbellezing OT: Ruth 2: 1-13 (door Sandra Nes)
21-3Op een dag zei Ruth tegen Noömi: ‘De boeren zijn koren aan het
maaien. Ik wil graag naar het land gaan, en koren oprapen dat na het
maaien is blijven liggen. Ik ga alleen maar koren oprapen bij een boer
die dat goedvindt.’ Noömi zei: ‘Dat is goed, kind, doe dat maar.’
Ruth ging dus naar het land. Toevallig kwam ze op het land van een
man die familie was van Noömi en Elimelech. Die man heette Boaz.
Hij was rijk en belangrijk.
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Na een poosje kwam Boaz zelf vanuit Betlehem naar het land. Hij
groette de knechten die aan het maaien waren, en zij groetten terug.
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Toen vroeg Boaz aan de knecht die de leiding had: ‘Wie is die
jonge vrouw daar?’ 6‘Dat is een buitenlandse vrouw,’ zei de knecht.
‘Ze is met Noömi meegekomen uit Moab. 7Ze verzamelt koren dat na
het maaien blijft liggen. Ze heeft gevraagd of dat mocht. Vanmorgen
vroeg was ze hier al, en ze is de hele dag bezig. Ze is maar heel even
gaan zitten.’
Boaz ging naar Ruth toe. ‘Luister eens,’ zei hij. ‘Je moet niet naar een
andere boer gaan. Blijf hier op het land bij de vrouwen die voor mij
werken. 9Loop maar achter hen aan. Ik zal tegen mijn knechten zeggen
dat ze je met rust moeten laten. Let jij maar op het koren dat op de
grond gevallen is, en blijf dicht bij de andere vrouwen. En als je dorst
hebt, kun je water halen bij de knechten.’
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Ruth maakte een diepe buiging en zei: ‘Waarom bent u zo
vriendelijk voor mij? Waarom zorgt u zo goed voor me? U kent me
helemaal niet.’ 11Boaz zei: ‘Ik heb veel over je gehoord. Ik weet hoe
goed je voor Noömi geweest bent na de dood van je man. Je hebt je
vader en je moeder en je geboorteland verlaten. En je bent met Noömi
meegegaan naar mensen die je helemaal niet kende. 12De God van
Israël zal je daarvoor belonen. Bij hem heb je hulp gezocht, en hij zal
je beschermen.’
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Ruth zei: ‘Dank u wel. Ik werk niet eens voor u, en toch bent u zo
vriendelijk voor me. Nu hoef ik me geen zorgen meer te maken.’
8
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Zingen : NLB 686: 1 De Geest des Heren heeft
Bijbellezing NT Handelingen 2: 1-11 (door Sandra Nes)
De gelovigen krijgen de heilige Geest
21Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar
in een huis. 2Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het
klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te
horen. 3Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur
verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
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Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze
te spreken in vreemde talen.
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Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van
de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. 6Toen
het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze
begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in
zijn eigen taal.
7
Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten,
komen allemaal uit Galilea. 8Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen
spreken in onze eigen taal? 9-11Wij komen allemaal ergens anders
vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen
komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen
komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het
eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle
delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen
en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal!
We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God
doet.’
Zingen: Lied 841: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten
Overweging (+ powerpoint)
Muziek door organist
BELIJDENIS
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Enkele woorden bij de inleiding van de belijdenis van Thirza en Leon:
Onderwijzing:
‘Niemand leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.’ naar Rom. 14:7-8
Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen om te delen
in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te
doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht
gegeven:
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te
dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en hen te
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
heb. en houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.’ Mt. 28:19-20
Presentatie:
Marianne vd Schilden:
Om hun doop te beamen zijn Thirza Vrooland en Leon Niezen hier in
deze kerk. Zij willen vanmorgen in deze dienst belijdenis van hun
geloof afleggen.
Iedereen gaat staan
Voorganger: Leon en Thirza, die vandaag hun doop wil beamen, en u
allen die uw doop wilt gedenken, zeg tegen alle kwade machten in wat
de kerk belijdt, de eeuwen door:
De apostolische geloofsbelijdenis (gesproken)
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en
aarde,
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
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geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
op de derde dag weer opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof een heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van heiligen,
vergeving van zonden,
de opstanding van het lichaam
en een eeuwig leven. Amen.
geloften
voorganger:
Gemeente, wilt u Thirza en Leon naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te
volgen? Wat is daarop uw antwoord?
A: Ja, dat willen wij.
Iedereen gaat zitten.
Thirza en Leon blijven staan
Belofte
Voorganger tot Leon en Thirza:
willen jullie je aandeel hebben
in de gemeenschap die samengeroepen is
rond de schriften en de tafel
met lofzang en gebed;
en wil je je ontfermen
over elke levende ziel die God tot je zendt?
[…]
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voorganger
wil je zo je doop beamen
en je geloof belijden?
[…]
Gebed
Handoplegging
Belijdenistekst
Dit wordt gevolgd door een tekst, voor ieder persoonlijk gekozen
Voor Thirza:
Voer mij over mijn weg in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God die mij redt,
op u ben ik blijven hopen heel de dag!
(Psalm 25: 5 – Naardense Bijbel)
Voor Leon:
Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.’
(Matteüs 10: 7)
Verwelkoming door gemeente
(Allen gaan staan)
Voorganger:
Gemeente, draag Thirza en Leon en steun hen met uw gebed en
vriendelijkheid, nu zij belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en
ga met hen de weg van het Koninkrijk van God.
Heet hen van harte welkom!
Allen antwoorden met:
Welkom, kind van God,
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welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en hier in ons midden.
Zingen: NLB 416: 1 en 2 Ga met God
Iedereen gaat zitten
Welkomstcadeau van de kerkenraad – door Marianne van der Schilden
overhandigd
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onzevader.
Afgewisseld met:
NLB 368g

Powerpoint presentatie China ZWO
Collecte: 1. Kerk; 2. Zwo China
Slotlied NLB 1005: 1 (ENGELS); 4 en 5 (NEDERLANDS) (keuze
Thirza)
Zegen
Afgesloten met het gezamenlijk gezongen AMEN
Na de dienst kunt u Leon Niezen en Thirza Vrooland voor in de kerk
een hand geven en feliciteren.
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