Zondag 16 mei 2021
Zesde zondag na Pasen,
tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Op deze zondag vieren wij de doop van

Boaz van Hoorn
geboren op 25 februari 2021
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Voorganger: ds. Trijnie Bouw
Organist:
Hugo Bakker
Solisten:
Joke Benschop en Marinus van Hattum
Ouderling van dienst: Marc Duijzer
Koster:
Hans van de Werken
Orgelspel

Louis James Alfred Lefébure-Wély - Prière

Woord van welkom
Ontsteken van het licht voor de kindernevendienst een lichtje blijft
achter in de kerk als teken van verbondenheid.
Stil gebed
Solisten

Lied 218 : 1, 2 en 3

2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
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3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Groet en bemoediging, drempelgebed

v.

Onze hulp is in de naam van de Heer

g.

die hemel en aarde gemaakt heeft

v.

die trouw blijft tot in eeuwigheid

g.

Hij laat niet los het werk van zijn handen

v.

De Heer zij met u

g.

Ook met u zij de Heer

v.

……………..

we gaan staan

door Jezus Christus onze Heer
g.

Amen

we gaan zitten

Solisten Lied 218 : 4 en 5
4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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BEDIENING VAN DE DOOP
Inleidende woorden
Uitschenken van het doopwater
Presentatie van Boaz van Hoorn

v.
a.

Met welke naam willen jullie dat je kind gedoopt wordt?
Boaz Arend Ard van Hoorn

v.

Omdat God de Bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen,
mogen onze kinderen gedoopt worden.
Maar omdat zij 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?
Isabelle en Jeroen, wat is daarop jullie antwoord?
Ja

a.

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis
v.

Wij allen zijn hier tezamen gekomen rond de doopvont
om samen met deze ouders het geloof van de gemeente te
belijden
getuigen te worden van de doop van dit kind
en eventueel onze eigen doop te gedenken.
Laten wij dan nu gaan staan
het geloof van de gemeente belijden
en in ons hart spreken met de kerk van alle eeuwen:

(Eerste bekende versie dateert al uit 2e eeuw, ‘’katholiek’’ betekent
hier ‘wereldomvattend’)
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en
aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

5

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en
begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.
Amen.
we gaan zitten
Muziekkeuze doopouders

‘De Kracht van uw Liefde’

Gebed
Bediening van de Heilige Doop aan Boaz Arend Ard van Hoorn

De ouders geven een zelf gekozen tekst mee
Zegenbede
God onze Vader
zegen zijn oren
dat ze uw stem beluisteren.
Zegen zijn ogen
dat ze uw licht ontdekken.
Zegen zijn lippen
dat ze uw naam belijden.
Zegen zijn handen
dat ze uw gaven ontvangen en uitdelen.
Zegen zijn voeten
dat ze de weg van uw vrede gaan.
Amen
De doopkaars wordt ontstoken aan de Paaskaars
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Aanvaarding
Vragen aan de ouders
v.

Er is gedoopt
en door de doop is de naam van jullie kind verenigd
met de Naam van de Heer onze God;
nu vraag ik jullie:
Beloof je je kind, in woord en daad,
voor te gaan op de weg van de Heer
en bij het opgroeien het evangelie te zullen meegeven?
Beloof je hem trouw te blijven
wat de toekomst ook brengen zal,
steeds indachtig dat jullie kind
uit God geboren is?
Vader van Boaz, wat is daarop je antwoord?
Moeder van Boaz, wat is daarop je antwoord?

a.

Ja, dat beloof ik

Vraag aan de gemeente

we gaan staan

Wij hier aanwezig vertegenwoordigen
de bredere kring van de gemeenschap.
Namens hen allen vraag ik jullie te gaan staan
en de volgende vraag te beantwoorden:
v.

Gemeente, beloven jullie dit kind van God
te ontvangen in uw midden
en te dragen in jullie gebeden?
Beloven jullie
voor zover in je vermogen ligt
en op je weg komt
samen met hem
de weg van Christus te gaan
en de ouders te ondersteunen
bij het opvoeden in geloof?

a.

ja, dat beloven wij
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Solisten

Lied 315 : 1

RONDOM HET WOORD
Lezing

Numeri 13 : 21 -28 en 14 : 1-8

Solisten

Lied 756 : 1, 2, 3, 6, 7 en 8

8

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?
3. Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?
6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!
7. Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.
8. De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!
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Preek
Solisten

Lied 993

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3, ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4. om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

GAVEN EN GEBEDEN
Uit het leven van de gemeente door de ouderling van dienst
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Gebeden, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Solisten

Lied 806

2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.
Inleiding op de zegen en zegen met gezongen Amen

Orgelspel
Geist

Dieterich Buxtehude - Nun bitten wir den Heiligen
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De 1e collecte is bestemd voor de actie Vakantietas van kerk in
Actie.
De tasjes zijn fairtrade geproduceerd en worden voor de
zomervakantie gevuld met producten gekocht bij de lokale
middenstand. De gevulde tasjes gaan naar alle kinderen van de
voedselbank.
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie
NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats
terecht komt,
Graag onder vermelding van de datum, 16 mei 2021.

De 2e collecte is bestemd voor kosten organisten
U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op de bankrekening
van de kerk,
NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. CvK Protestantse gemeente
Zaltbommel.
U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Appostel
app.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play
(Android)
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