Orde van dienst 5 juni 2022 – Bediening H. Doop – PG Lekkerkerk G-of J kerk – 10:00 uur
Thema: Geïnspireerd op weg!
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Luuk de Jong, zoon van Bianca Nell en Bert de Jong
en aan Wendy Rutten, die tevens belijdenis doet.
Muziek: Mariet Verkuil, Richard den Ouden, Annefleur van Gelder, Fieke Prins en Mariët Kroondijk
Vooraf kunt u thuis een kaars klaarzetten die u kunt aansteken bijvoorbeeld op het moment dat de
voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt
Voor de dienst Opwekking 797: Breng ons samen (muziekgroep)
1 U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
3 U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 672: 1, 2 en 3
1 Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heilge Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2 O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Dominee steekt de kaars van verbondenheid aan
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3 In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

Stil gebed
Bemoediging en groet
v.
a.
v.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet loslaat het werk van zijn handen

v.

Genade voor u en jou van God onze Vader,
van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer,
in gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen

a.

we gaan zitten
Gebed
Zingen Lied 139: 1, 2 en 7
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
Tijdens het zingen van het lied wordt het doopwater binnengebracht. Doopvont wordt gevuld met water.
DE DOOP
Inleiding
Uitleg over de doop
Onze Heer Jezus Christus heeft na zijn opstanding uit de dood tegen zijn leerlingen gezegd:
‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen,
door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hen te leren
onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der
wereld.’ Mt. 28:19-20
In de doop laat God ons opnieuw geboren worden uit het water en uit de heilige Geest en zijn wij
gereinigd door het nieuwe verbond in Christus.
In de doop worden wij gezalfd met de gaven van de heilige Geest, de Trooster, de geest van wijsheid en
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verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis en eerbied, de geest van liefde voor de
Heer. Js. 11:2
Door de doop ontvangen wij kracht om getuige van Christus te zijn daar waar Hij ons roept, vandaag en
alle dagen van ons leven.
Gezegend de Naam van de Heer.
Voorstellen van de dopeling
we gaan staan
Doopgebed
Belijdenis
Zingen Lied 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Wendy Rutten en gemeente gaat zitten; ouders blijven staan
Geloften en doopvraag
Doop en handoplegging
Dooptekst Psalm 32: 8
"Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog."
Overhandinging van de doopkaars – ontstoken aan de Paaskaars met de woorden: “Ontvang het licht
van Christus”
Bevestigen van het dooplint op het doopbord – overhandiging doopkaart
Zingen Opwekking 599 – Kom tot de Vader (muziekgroep)
1 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 jij komt.
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2 En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed verandert daar iets aan
omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij 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.

3 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.

Refrein 2x
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.
Doop en belijdenis Wendy Rutten
Doopgebed
Doop en handoplegging
Dooptekst Psalm 143: 8
“Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar U.”(Psalm 143:8)
Overhandinging van de doopkaars – ontstoken aan de Paaskaars met de woorden: “Ontvang het licht
van Christus”
Bevestigen van het dooplint op het doopbord – overhandiging doopkaart en belijdenisgeschenk
Verwelkoming en belofte van de gemeente
we gaan staan
Voorganger:
Gemeente van de Heer, wilt u Luuk in uw midden ontvangen als kind van God, hem dragen in uw
gebeden en wilt u hem, voor zover het in uw vermogen ligt, helpen groeien in het geloof en hem helpen
om Christus te volgen? En wilt u deze Wendy Rutten die gedoopt is en belijdenis van het geloof heeft
afgelegd, dragen en met haar de weg gaan van Gods nieuwe en volkomen wereld, Zijn Koninkrijk?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: JA, VAN HARTE
Luisteren naar Gods zegen voor jou (Mariët en Richard)
1 Gods liefde draagt jou.
2 Ga met Gods vrede.
Zijn hand beschermt jou
Deel in zijn zegen.
waar je ook bent of zal gaan.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Ontvang Gods zegen
Durf te geloven.
over je leven:
Blijf op hem hopen:
Vrede voor jou in zijn naam!
leef je geloof elke dag!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
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Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Moment met de kinderen
Luisteren naar – Ik wens jou (Trinity)
via Youtube https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind – en een vuur voor de kou
een jas voor de regen – en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind – en een vuur voor de kou
een jas voor de regen – en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee …..'
Schriftlezing Handelingen 2: 1 – 11
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het
geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en
de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en
zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in
Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en
Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’
Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
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Zingen Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen (muziekgroep)
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!
Refrein:
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.

2 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
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!
Refrein:
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.
Verkondiging
Zingen Opwekking 717 – Stil mijn ziel wees stil (muziekgroep)
1 Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
3 Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
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2 Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein: (2x):
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
Ik rust in U alleen.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied 675: 1 en 2
1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wegzending en Zegen
Amen (gezongen)
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2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

