Liturgie voor de dienst van

28 november 2021
waarin gedoopt zullen worden

Job Fedde Koers, geboren op 9 februari 2021

Tessa Wijnanda Bronsink, geboren op 7 juli 2021

Protestantse Gemeente te Nijbroek
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Pianist: Hessel Keizer
Organist: Aart Stenfert
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Dienst van voorbereiding
Welkom en mededelingen

allen gaan staan
Wij zingen: Opwekking 334

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.

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
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
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Stil gebed, votum en groet

allen gaan zitten

Dienst van de doop
Gebed
Wij zingen: Opwekking 599

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.
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:

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.
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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
De liefde die hij geeft,
de woorden die hij spreekt:
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Inleiding op de doop

Bij het begin van de kerk zei Jezus tot zijn volgelingen: ‘Ga op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Matt. 28:19-20,
NBV 2004)
Onze Heer heeft de doop dus een belangrijke plaats gegeven in het
onderwijs over Zijn blijde boodschap. In de doop beelden we uit dat God
mensen wil reinigen en losmaken van elk kwaad dat we doen of dat ons
overkomt. De doop tekent ook uit dat Hij ons opnieuw geboren laat
worden tot leven dat nooit ophoudt.
We dopen niet alleen met water, maar ook met
woorden: ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest’. Als wij Zijn Naam dragen, zijn wij bij
God de Vader kind aan huis en zal Hij over ons
waken. God de Zoon, Jezus Christus, hield in zijn
lijdensweg tot op het kruis vast aan zijn liefde.
Daarin mogen wij delen. Zijn dood schenkt ons
verzoening en nieuw leven. De Heilige Geest is God
aan het werk in het heden. Hij spreekt aan, Hij wijst de weg
en stelt in staat om Jezus steeds meer na te volgen.
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De betekenis van de doop gaat nooit verloren. Als wij verkeerde keuzes
maken, houdt Gods liefde toch niet op. Reden genoeg om dan weer het
goede te kiezen, want onze band met God is voor altijd.
Zoals bij het joodse volk de kleine kinderen besneden worden, zo dopen
wij ook de kinderen van de gelovigen. Want het goede nieuws van Jezus
geldt voor ieder mens, ook de jongsten. Daarom heeft Jezus kinderen tot
zich geroepen, ze omarmd en gezegend. Hij was het die niet de kinderen
opriep te geloven als de volwassenen, maar de volwassenen vertelde dat
zij het Koninkrijk van God moeten ontvangen als een kind.
Wij zingen mee met ‘Ik wens jou’ van Trinity via
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 kind'ren om je heen tot aan het eind
Refrein:

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft
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Refrein

Ik bescherm je voor de wind en vind 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
Naamgeving
Doopvragen:

Omdat God de bondgenoot wil zijn van ons en onze kinderen, mogen ze
gedoopt worden. Willen jullie, Leroy Koers, Johanne Veldwijk, William
Bronsink en Rinske Bronsink-Keizer daarom antwoord geven op de
volgende vragen:
- Verlang je dat jullie kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest?
- Wil je deel uitmaken van en betrokken zijn bij de gemeente, die gedoopt
is in de dood en de opstanding van Jezus Christus?
- Beloof je, terwijl je de goedheid en liefde van de Heer in gedachten
houdt, voor jullie kind een goede en lieve vader en moeder te zijn?
- Beloof je jullie kind groot te brengen in de geest van het Evangelie?
- Beloof je jullie kind trouw te zijn, wat de toekomst ook zal brengen, in
gedachten houdend dat jullie kind door God geschonken is?
Wat is hierop jullie antwoord?
Wij zingen staande als geloofsbelijdenis: Opwekking 347

Ik geloof in God de Vader,
Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
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Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen, naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x)
Naam aller namen, naam aller namen.
Vraag aan de gemeente (staande):

Broeders en zusters, u allen hier tegenwoordig, u bent getuigen van deze
doop en daarmee in zekere zin ook betrokken bij deze kinderen. Wilt u
hen in de gemeenschap van kerk, familie en samenleving ontvangen, en
wilt u de ouders, wanneer u daartoe geroepen wordt, terzijde staan, als zij
proberen om Job en Tessa groot te brengen in de geest van het
evangelie, opdat zij hun doop leert verstaan? Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente: JA!
Uitleg voor de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Teken van water
Naar Jezus’ woord wordt de mens herboren uit water en geest. In Zijn
Naam dopen we met water, opdat de Geest van Jezus het leven van
deze kinderen mag bezielen:
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Job Fedde Koers,
ik doop je in de Naam van de Vader,
en van de Zoon en
van de Heilige Geest.

Tessa Wijnanda Bronsink,
ik doop je in de Naam van de Vader,
en van de Zoon en
van de Heilige Geest.

Teken van licht (door de ouderling van dienst)
Jezus is het licht van de mensen, Job en Tessa, laat je door Hem aansteken:
wees licht en warm, zodat de mensen in jullie iets vermoeden van wie God is.
Leef daarom als een licht in de wereld, als een verkwikkend vuur onder de
mensen, als een vonk van Zijn liefde.

(De doopkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars en samen met de
doopkaarten en kinderbijbels uitgereikt)
Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Dienst van het Woord
Eerste lezing: Hebreeën 11: 1-16 (NBV21)

Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het
overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2Om hun geloof werden
de mensen uit vroeger tijden geprezen. 3Door geloof komen we tot het
1
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inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het
zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
4
Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde
dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een
rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en door zijn
geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 5Door zijn geloof
werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd
niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al
vóór zijn opneming bekend als iemand die God welgevallig was. 6Zonder
geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet
immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken. 7Door
zijn geloof bouwde Noach, toen God hem een aanwijzing had gegeven over
wat er stond te gebeuren maar nog voor niemand zichtbaar was, vol ontzag
een ark om zijn familie te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en viel de
gerechtigheid die voortkomt uit geloof hem als erfenis ten deel.
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Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd,
gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij
ging op weg zonder te weten waarheen. 9Door zijn geloof trok hij naar het
land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak
en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in
tenten 10omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf
ontworpen en gebouwd. 11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze
onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de
kracht om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op
degene die de belofte had gedaan. 12Zo bracht één man, wiens kracht al
gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort, zo veel als er sterren aan
de hemel zijn en zand op het strand langs de zee.
13
Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze
geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet,
en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en
gasten. 14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een
vaderland. 15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze
weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16Nee, ze
keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom
schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor
hen een stad gereedgemaakt.
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Kijken en luisteren naar ‘I can only imagine’ door One voice childeren choir
via https://www.youtube.com/watch?v=acwsBIl15zM

I can only imagine
What it will be like
When I walk by Your side
I can only imagine
What my eyes would see
When Your face is before me
I can only imagine.

I can only imagine
When all I will do
Is forever, forever worship You
I can only imagine
Surrounded by Your glory
What will my heart feel?
Will I dance for you Jesus
Or in awe of You be still?
Will I stand in your presence
Or to my knees will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?
I can only imagine

Surrounded by Your glory
What will my heart feel?
Will I dance for You Jesus
Or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence
Or to my knees, will I fall?
Will I sing hallelujah?
Will I be able to speak at all?
I can only imagine

I can only imagine
When all I will do
Is forever, forever worship You
I can only imagine

I can only imagine
When that day comes
And I find myself
Standing in the Son

Tweede Lezing: Hebreeën 12: 1-7a (NBV21)

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke
last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt
raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2Laten we daarbij
de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof:
met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het
kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats
ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. 3Laat tot u
doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem
verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. 4U hebt in uw strijd
1
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tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. 5Kennelijk bent u de
bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je
mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als
je door Hem terechtgewezen wordt, 6want de Heer berispt wie Hij liefheeft,
straft elk kind waarvan Hij houdt.’ 7Houd vol, het betreft hier immers een
leerschool, God behandelt u als zijn kinderen.
Wij zingen mee met Op Toonhoogte 328 via
https://www.youtube.com/watch?v=l8WRwWAp3v0

De hemel zal niet wachten
en de aarde gaat voorbij.
Maar de toekomst hier - die lacht me toe
en de wereld lijkt van mij.
En ik maak mijn eigen regels
in mijn eigen koninkrijk,
maar laat me leven voor Uw troon,
blijf dicht bij mij.
Refrein 1:

Wanneer ik kijk naar de wolken
is de hemel daar?
Moet ik zomaar blind geloven?
Kon ik dat maar!
O, laat me zien, dat dit leven
een betere reden heeft
door Uw Koninkrijk gegeven
waar echte vrede leeft.

Soms voel ik mij zo schuldig
niet te leven alleen voor U.
Er is een hemelsbreed verschil
tussen mij en tussen U;
breng mij in Uw tegenwoordigheid
en maak mij zoals U,
dan zoek ik Uw gerechtigheid,
Heer, doe het nu.
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Refrein 2:

Wanneer ik kijk naar de wolken
is de hemel daar?
Moet ik zomaar blind geloven?
Kon ik dat maar!
Laat me zien dat de hemel
juist haar waarde heeft
voor mijn leven hier op aarde,
zodat ik leef.

Laat me door Uw woorden dromen
van de tijden die nog niet zijn.
Van het Rijk dat nog moet komen
zonder tranen, zonder pijn.
O, breng de hemel op aarde.
Kom tot Uw doel met mij
In Uw nabijheid wil ik leven,
heel dichtbij.
Refrein 2
O, laat me zien dat dit leven
een betere reden heeft,
door Uw koninkrijk gegeven
waar echte vrede leeft.
Verkondiging
Wij zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de bron van leven,
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die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van het Antwoord
Dankgebed en voorbede
Wij zingen: Evangelische Liedbundel 270

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
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Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders voor de kansel
geluk te wensen.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
' 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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