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Er komen stromen van Zegen
1.Er komen stromen van zegen,             
dat heeft Gods Woord ons beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

2.Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn;
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

3.Er komen stromen van zegen,
zend ons de Heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking;
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Ja de Trooster is gekomen
Ja, de Trooster is gekomen! 
Jezus ging van d’aarde heen; 
Hij werd van ons opgenomen, 
maar Hij liet ons niet alleen. 
De beloofde werd gezonden, 
en de kracht uit God kwam neer. 
Laat ons juichend keer op keer, 
zijn verschijning gaan verkonden. 
Heden is het Pinksterfeest; 
loof en dank de Heil’ge Geest! 

Loof Hem, die met vuur gekomen, 
die met storm verkondigd is; 
die met licht zal overstromen, 
’s werelds dichtste duisternis! 
Wonderkracht, geloof en talen, 
wijsheid schonk Hij op gebed, 
– vuur heeft zich op hen gezet, – 
om de volken te verhalen: 
Jezus Christus is de Heer. 
Buig u voor die Heiland neer!



Heer uw licht en uw liefde schijnen
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 bevrijd ons!
Schijn in mij
Schijn door mij
Refrein

2.Ik wil komen in uw nabijheid
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door u bloed mag ik u toebehoren
Leer mij, Toets mij Uw stem wil ik horen
Schijn in mij, 
Schijn door mij
Refrein

3. Staan wij oog in oog met U, o Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar tastbaar word u in ons leven
U volmaakt die volkomen zich geven
Schijn in mij
Schijn door mij
Refrein

Refrein: 
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier
Laat u heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord
Dat het licht overwint

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)



Wetslezing
Als we luisteren naar de wet, spreekt God ons aan zoals Hij zijn volk Israël eeuwen
geleden aangesproken heeft. Hij legt ons voor hoe Hij wil dat we leven met Hem en
met de mensen om ons heen. Hij draagt ons op om daaraan te gehoorzamen, om zo
goed te leven. Goed met God en elkaar.

Psalm 119: 86
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

Psalm 98: 2
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Psalm 105: 5 
Aron wordt binnengebracht tijdens het zingen

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.

Onderwijs over de doop.
Aron zal straks gedoopt worden. Het water van de doop maakt zichtbaar dat God
belooft onze zonden af te wassen, te vergeven. Maar in de doop wordt nog meer
beloofd. We luisteren naar een uitleg over de doop.



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, 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 Aron,
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
Aron Marinus van Dijk zal nu worden gedoopt.



Psalm 134: 3 (na het 'amen', indien mogelijk, staande)
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: Handelingen 2:1-8 en 36-41

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eensgezind bijeen. 2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid
als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij
zaten. 3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich
verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4. En zij werden allen vervuld
met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de
Geest hun gaf uit te spreken. 5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem,
godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in
verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7. En zij
waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen
elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8. En hoe
kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij
geboren zijn? 9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn
van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 10. Frygië,
Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook
de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote
werken van God spreken. 12. En zij waren allen buiten zichzelf en
raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch
zeggen? 13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.



36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God
Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk
deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. 37. En toen zij dit
hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen
Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen,
mannenbroeders? 38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en
laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus
Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van
de Heilige Geest ontvangen. 39. Want voor u is de belofte
en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als
de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af
en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden
uit dit verkeerde geslacht! 41. Zij nu die zijn woord met
vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer
drieduizend zielen werden er op die dag aan hen
toegevoegd.

Verkondiging

Psalm 78: 2
Verborgenheên, met diep ontzag te melden,
Die ons voorheen de vaderen vertelden,
Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen,
Die stellen wij het nageslacht voor ogen;
Des HEEREN lof uit 's lands historieblaân,
Zijn sterken arm en grote wonderdaân.



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

Psalm 108: 2 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

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. U mag daarbij, als u

dat wilt, de doopouders gewoon een hand geven.

Psalm 105: 1 en 2
Looft, looft, verheugd, den HEER der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
Doet Zijne glorierijke daân
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond'ren dag aan dag.

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen;
Beroemt u in Zijn heil'gen naam;
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm
Hun hart verenen tot Zijn eer,
En zich verblijden in den HEER!


