LITURGIE

Orgelspel
Afkondigingen door de ouderling van dienst

voor de doopdienst van
Rosa van Drie, Jolien van de Glind
en Lars van de Bunt
op zondag 9 december 2018
om 9.30 uur
in de Dorpskerk
van de Hervormde Gemeente
te Zwartebroek

Zingen: Lied 309 (Weerklank) vers 1 en 3

1
Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen
met ons kind gaan wij tot U,
wil Uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
Laat de kind’ren tot Mij komen
3.
Herder, neem Uw schaapje aan.
Hoofd, maak het één van Uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
Dat er eens veel vruchten groeien.
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst Lukas 1 vers 68: Geprezen zij de Heere, de God van

Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien
en er verlossing voor tot stand gebracht.
Zingen: Psalm 150 vers 1 en 2

Thema: Kraamvisite
Voorganger: ds. D. van de Streek
Orgel: Jacoline van de Bunt-Verkerk

Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.
Wet des Heeren en hoofdsom
Zingen: Lofzang van Zacharias vers 4

Dus wordt des HEEREN volk geleid,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.
Lezing van het doopformulier
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie
delen.
In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en
geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij
in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit
leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor
wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij
opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te
verootmoedigen, en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.
In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing
van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de
naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij
gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de
Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot

Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het
goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen
meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon,
verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden
en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden
wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij
gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige
Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van
Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben,
namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van
ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in
het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen.
In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden
wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een
nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden met deze
enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest -, Hem vertrouwen en liefhebben
met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze
krachten. Verder,dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur
doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms
uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen,
en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en
ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God
hebben.
Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch
niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook
deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten
in Christus tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de
vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: 'Ik zal Mijn
verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun
geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na
u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: 'Want u komt de belofte
toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere
onze God toe roepen zal'. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen
te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de
gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd,
de handen opgelegd en gezegend. Omdat (onder het nieuwe verbond) de
doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine
kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van Zijn verbond te
dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin
uitvoeriger te onderwijzen en te laten onderwijzen.

Zingen met de kinderen: Jezus is de Goede Herder
Gebed uit het doopformulier
Vragen aan de ouders (en getuigen):
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling
van God is om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te verzegelen.
Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof
gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult
u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden:
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en
geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis
onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van
Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?
Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en
in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk
alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader
en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?
Wat is hierop uw antwoord?
Vader/moeder Van Drie, Van de Glind, Van de Bunt
Bij het binnenbrengen van de dopelingen zingen: Psalm 105 vers 5

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Bediening van de doop (kinderen in de kerk mogen naar voren komen)
Uitleg voor de kinderen

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Vader van de Glind zingt: Gebed voor mijn kinderen
Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen
Graveert U ze daarin met onuitwisbaar schrift
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden
Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
Maar weest U wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang
Houdt U mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan
U weet hoe mateloos de wereld hen zal haten
Als zij niet in het schema van die wereld zullen gaan
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
Maar weest U wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang

Houdt u mijn kinderen vast als ze keuzes moeten maken
En laat altijd uw naam boven alles staan
Wees als een Vader die dan over hen zal waken
Zodat zij in dit leven niet zonder U zullen gaan
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
Maar weest U wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws Naams wil hen in Uw verbond bewaren
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang (2x)
Toezingen door de gemeente: Psalm 134 vers 3 (staande)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Dankgebed met aansluitend het gebed om een zegen over de opening
van het woord en de verlichting met de Heilige Geest
De dopelingen verlaten de dienst

Schriftlezing: Ruth 4
Boaz trouwt met Ruth
41Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de
losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij:
Kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam
daarheen en ging zitten.
2En hij haalde tien mannen uit de oudsten van de stad, en zei: Gaat u
hier zitten. En zij gingen zitten.
3Toen zei hij tegen de losser: Het stuk land dat van onze broeder
Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is,
verkocht.
4
En ík heb gezegd: Ik zal het u ter ore doen komen door te zeggen:
Koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van
de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het
niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is
niemand om het te lossen, behalve u, en ik na u. Toen zei hij: Ik zal
het lossen.

5Maar

Boaz zei: Op de dag dat u het land van de hand van Naomi
koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de
gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in
stand te houden.
6Toen zei de losser: Ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik
mijn erfelijk bezit te gronde richten. Neemt ú voor uw rekening wat
ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen.
7Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om
de hele zaak te bevestigen: iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan
zijn naaste; en dit diende als bewijs in Israël.
8
Dus zei de losser tegen Boaz: Koopt u het voor uzelf. En hij trok
zijn schoen uit.
9
Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag
getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van
Elimelech geweest is, en alles wat van Chiljon en Machlon geweest
is.
10Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van
Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk
bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal
worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn
woonplaats. U bent vandaag getuigen.
11En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn
getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken
als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben.
Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in
Bethlehem.
12En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan
Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge
vrouw geven zal.
13Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij
haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon
baarde.
14Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die
niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn
naam beroemd worden in Israël!
15Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te
onderhouden. Want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem
gebaard, zij die beter voor u is dan zeven zonen.

16En

Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd
zijn verzorgster.
17En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is
een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader
van Isaï, de vader van David.
18Dit nu zijn de afstammelingen van Perez: Perez verwekte Hezron,
19Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab,
20Amminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma,
21
Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed,
22Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.

Preek met als thema: Kraamvisite

Collecte

En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Zingen: Psalm 71 vers 10, 12 en 13
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen,
Mijn mond vindt tot Uw lof
Gedurig ruimer stof.
En zal Uw recht en heil ontvouwen;
Schoon ik de reeks dier schatten
Kan tellen noch bevatten.
Gij hebt mij van mijn kindse dagen
Geleid en onderricht;
Nog blijf ik naar mijn plicht
Van Uwe wond'ren blij gewagen;
O God, wil mij bewaren
Bij 't klimmen mijner jaren.
Blijf mij in mijne grijsheid sterken;
Verkwik mijn ouderdom;
Bewaak mij van rondom;
Zo meld' ik dit geslacht Uw werken;
Zo zal 'k Uw grootheid zingen
Voor hun nakomelingen.
Lezing van de tekst, Ruth 4 vers 14b: Geloofd zij de HEERE, Die niet

heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven.

Zingen: Lied 204 (OtH)
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt

Refrein
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein (2x)
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Zegen
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders voor in de kerk de hand te
drukken en hen Gods zegen toe te wensen.

