Welkom in de hervormde gemeente
Hagestein - Hoef en Haag

Liturgie
Doopdienst Naomi Brendeke
Zondag 30-08-2020

Thema: Getuigen en geloven

U mag als gast of gemeentelid meezingen met de psalmen.
Wel verzoeken we u om dat ingetogen te doen.

Voorzang: Psalm 72:4
4. ‘t Rechtvaardig volk zal welig groeien;
Daar twist en wrok verdwijnt,
Zal alles door den vrede bloeien,
Totdat geen maan meer schijnt.
Van zee tot zee zal Hij regeren,
Zover men volk'ren kent;
Men zal Hem van d' Eufraat vereren,
Tot aan des aardrijks end.

Stil gebed
We bidden in stilte tot God.

Votum en groet
Wij geloven dat deze dienst met Gods hulp wordt gehouden (votum) en dat
Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet).

Psalm 67: 2
2. De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.

Wetslezing
God geeft ons leefregels om tot Zijn eer en goed met onze medemens te
leven.

Psalm 100: 1 en 2
1. Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2. De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Onderwijs over de doop
Naomi wordt gedoopt. Maar wat betekent dat? In de doop wordt
zichtbaar wat God ons belooft: afwassing (vergeving) van zonden. We
luisteren naar meer uitleg over de doop vanuit een vroeger opgesteld
formulier.

Psalm 105: 5
Naomi wordt binnengebracht tijdens het zingen

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.

Gebed voor de doop
Het gaat bij de doop om een teken. Het verwijst naar de vergeving die God
geeft. Nu vragen we of de Heere deze doop wil gebruiken en erkennen,
zodat Hij het waarmaakt wat in de doop wordt uitgebeeld.

Doopgelofte
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een
inzetting van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te
verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met het oog daarop,
en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan voor

allen duidelijk wordt dat u zo gezind bent, zult u op de volgende
vragen oprecht antwoorden:
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden
ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs
aan het verloren-zijn onderworpen zijn, dat ze toch in Christus
geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus
behoren gedoopt te zijn?
Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe
Testament, die in de artikelen van het christelijk geloof
samengevat en hier in de christelijke kerk onderwezen wordt, de
ware en volkomen leer van de zaligheid is?
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening om Naomi, van
wie u de vader en de moeder bent, bij het opgroeien, in deze leer
naar uw vermogen te onderwijzen of te laten onderwijzen?
Wat is daarop uw antwoord?

Dopen
Naomi Gerline Brendeke zal nu worden gedoopt.

Zingen: psalm 134: 3 (indien mogelijk, staande)
3. 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 na de doopbediening
We danken voor de doopbediening en bidden om Gods hulp voor het
vervolg van de dienst.

Schriftlezing: Ruth 1: 1-22
1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde
het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit
Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van
Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.
2. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw
Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon,

Efrathieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten
van Moab en bleven daar.
3. Elimelech, de man van Naomi, stierf, en zij bleef achter met
haar twee zonen.
4. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene
was Orpa en de naam van de andere Ruth. En zij bleven daar
ongeveer tien jaar.
5. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de
vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.
6. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde
terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab
gehoord dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had door hun
brood te geven.
7. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar
twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg
gegaan waren om terug te keren naar het land Juda,
8. zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer terug,
ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE jullie
goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan
hen die gestorven zijn, en aan mij.
9. Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het
huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen.
10. En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar
uw volk.
11. Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden
jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die
jullie tot mannen zouden kunnen worden?
12. Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een
man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik zelfs in
deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren,
13. zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou
dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee,
mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie:
de hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt.
14. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar
schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.
15. Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar
volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna.

16. Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten
en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook
gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten.
Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.
17. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden.
De HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de
dood zal scheiding maken tussen mij en u.
18. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te
gaan, hield zij op tot haar te spreken.
19. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En
het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad
over hen in rep en roer raakte, en de vrouwen zeiden: Is dit
Naomi?
20. Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara,
want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan.
21. Ík ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten
terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE
tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft?
22. Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische,
haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En
zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst.

Zingen: psalm 87: 1, 2 en 4
1. Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jacobs steden.
2. Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer!
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.
4. God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

Verkondiging
Tekst: ‘Uw volk is mijn volk en uw God mijn God’ Ruth 1:16b
Thema: Getuigen en geloven

Zingen: psalm 48: 6
6. Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Dankgebed en voorbede
We danken God voor de dienst en brengen de nood en zorgen die er zijn bij
Hem.

Zingen: psalm 22: 14 en 16
14. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
Tot Hem bekeerd.
16. Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.

Zegen
In de zegen belooft God Zijn aandachtige zorg voor ons.

Na afloop van de dienst heeft u gelegenheid om de
doopouders voorin de kerk te feliciteren.

