Zondag van de Drie-eenheid
(Trinitatis)
3 juni AD 2012

Dienst waarin Tess Christy Rosa, Job Johannes,
Eef Geertje Lisanne en Femm Senna Maud de
doop zullen ontvangen.

Protestantse Gemeente Heinkenszand
Zoals een moeder zorgt
voor kinderen haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde,
en geen uur verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord
dat Hij ons heeft gegeven.
Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstlang weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog –
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.
Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.
(Huub Oosterhuis bij Jesaja 66:13)

Voorganger: Ds. Werner Pieterse
Organist: Ab Faase
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Ouderling van Dienst: Yvon Filius

Dienst van de voorbereiding
Intochtslied:
‘De vreugde voert ons naar dit huis’

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
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waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Stilte
Onze Hulp

Gebed (afgewisseld kyrieleison)
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Lofzang: Gezang 255: 1 & 4

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Dienst van het Woord
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Gebed bij de opening van de schriften

Lezing: Ruth 2: 1-18
1 Nu was Noömi van de kant van haar echtgenoot Elimelech
verwant aan een belangrijk man, die Boaz heette. 2 Ruth, de
Moabitische, zei tegen Noömi: ‘Ik zou graag naar het land
willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat.’
Noömi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3 Ze ging
dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan.
Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was,
het familielid van Elimelech. 4 Na enige tijd kwam Boaz zelf
eraan, uit Betlehem. ‘De HE E R zij met jullie,’ groette hij de
maaiers. ‘De HEER zegene u,’groetten zij terug. 5 Boaz vroeg
de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw
daar?’ 6 De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw
die met Noömi is teruggekeerd. 7 Toen ze hier aankwam zei
ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren
te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf
de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ 8 Daarop
zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet
naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet
weg maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken.
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9 Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar
gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te
vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van
het water dat ze daar scheppen.’ 10 Ze knielde, boog diep
voorover en zei: ‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed
voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?’
11 En Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over
alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood
van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland
hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen
onbekend was. 12 Moge de H E E R je daarvoor rijkelijk
belonen – de H EE R , de God van Israël, onder wiens vleugels
je een toevlucht hebt gezocht.’ 13 ‘Ik dank u, heer,’ zei ze,
‘want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij moed
ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’
14 Toen het etenstijd was zei Boaz tegen haar: ‘Kom maar
hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn.’ Ze ging
naast de maaiers zitten, en hij gaf haar geroosterd graan. Ze
at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. 15 Toen ze
weer opstond om te gaan werken, gaf Boaz zijn mannen de
volgende opdracht: ‘Laat haar ook tussen de schoven aren
lezen, zeg daar niets van. 16 Integendeel, jullie moeten juist
wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten
liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets.’ 17 Zij
werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de
aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst.
18 Ze pakte het op en ging terug naar de stad.
Orgelspel
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Lezing: Efeziers 1:1-6
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan
de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in
Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze
Vader, en van Jezus Christus, de Heer.
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke
geestelijke zegeningen heeft gezegend.
4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem
heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en
verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te
worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons
geschonken in zijn geliefde Zoon.

Zingen: Psalm 8

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G'uw vijand stil
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en doet uw haters buigen voor uw wil.
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.
5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.
6. HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Verkondiging
Orgelspel
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Viering van de doop.
Dooplied: ‘Kind wij dragen je op handen’
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Onderwijzing terwijl Suus het water in de doopvont schenkt
Presentatie
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Gemeente,
Martijn & Daphne Boone - Louws;
Ron Dirks & Esther bij de Vaate;
Martijn & Chantal Pluijmers - Boone;
en
Marco & Stepahnie Schout - Boone
hebben te kennen gegeven hun dochter, zoon te willen laten
dopen.
Met welke naam wil je dat je zoon gedoopt wordt en gekend
is bij God en de mensen?
Doopgebed
Belijdenis
‘Tegen de macht van de dood
Tegen alles wat het leven kwaad gezind is,
Tegen de duisternis in zingen wij:’
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Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)

13

Doop van
Tess Christy Rosa
Job Johannes
Eef Geertje Lisanne
Femm Senna Maud
Geloften
- tot de ouders:
Willen jullie, Tess, Job, Eef, Femm
ontvangen als een kind van God
en je door haar/zijn aanwezigheid
in jullie huis laten sterken in het geloof?
En willen jullie haar/hem voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?
Tot de gemeente:
Wilt U deze kinderen dragen in uw gebeden
Met hen de weg van het Koninkrijk?
Ja, zo helpe ons de HEER onze God
De doopkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars, Licht
van de Opgestane
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Zingen (staande): Gezang 224

2. Zingt met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!
3. Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.
4. Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.
5. Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;
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6. daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!
Collecte
Gebeden, na stil gebed, afgesloten met Onze Vader
Slotlied: Gezang 225

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
3. Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
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4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen

* Na de dienst kunt u de doopouders feliciteren voor in de
kerk.
Na afloop bent u welkom voor koffie, limonade in de
bijgebouwen achter de kerkzaal.
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