Kerkdienst in de Thomaskerk te Zierikzee
op zondag 5 september 2021
waarin

Doliane Bahati & Aiden Sibomana
de Heilige Doop ontvangen

Organist: Rein van der Kluit
Voorganger: ds. Freek Schipper

Welkom en mededelingen
We zingen staande Lied 5 (uit ‘Geroepen om te zingen’)

Woord van vertrouwen en Groet
We gaan weer zitten

Inleiding op belijdenis en doop
Hierin is de lezing van Psalm 23 verwerkt
Een psalm van David.
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig
water,
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen
gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van
dagen.
Ni zaburi iri mu zo bitirira Dawudi.
Uhoraho ni we mushumba wanjye, nta cyo nzabura!
Andagira mu rwuri rutoshye, akanshora ku mariba y’amazi
afutse,
maze akankomeza umutima.
Anyobora inzira y’ubutungane, abigiriye kubahiriza izina
rye.
N’aho nanyura mu manga yijimye nta cyankura umutima,
kuko uba uri kumwe nanjye,
inkoni yawe y’ubushumba intera ubugabo.
Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye bareba,
ukansiga amavuta mu mutwe,
inkongoro yanjye ukayisendereza.
Koko ineza n’urukundo byawe biramperekeza,
mu gihe cyose nzaba nkiriho.
Nanjye rero nzaza niturire mu Ngoro y’Uhoraho,
abe ari ho nibera iminsi yose.

Gebed

Lezing van een geloofsbelijdenis

We zingen Lied 278 (uit de Evangelische Liedbundel)
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.
Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

De doopkaarsen worden aangestoken

Belijdenis- en doopvragen

Doliane en Aiden worden gedoopt

De gemeente gaat staan.

Lied 359

Vraag aan de gemeente:
“Gemeente, u bent getuige geweest van de doop van Doliane en
Aiden. Wilt u hen opnemen in uw midden, zodat ze zich welkom
voelen? Wilt u, elk op uw eigen manier en met uw eigen
mogelijkheden, eraan bijdragen dat we samen een gemeente zijn
waarin iedereen, van wat voor leeftijd of achtergrond ook, zich
thuis kan voelen?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Doopgeschenken

Gebed

De kinderen gaan naar hun dienst

Lezing uit 1 Samuël 8
Samuël bestuurde het volk Israël. Dat deed hij door aan de
mensen de woorden van God door te geven. Maar Samuël werd
oud.
De stamhoofden van het volk Israël kwamen naar Samuël toe.
Ze zeiden: ‘De andere volkeren hebben een koning. Wij willen
ook een koning.’
Samuël vond het niet goed dat ze om een koning vroegen.
Hij ging bidden.
God zei tegen hem: ‘Het volk hééft al een koning – en dat ben ik!
Nu willen ze een mens als koning. Zo duwen ze mij weg.
Waarschuw de mensen. Vertel hen wat een koning zal doen.’
Samuël zei tegen de mensen: ‘Weten jullie wel wat er zal
gebeuren als een mens koning over jullie wordt? Hij zal jullie
zonen afpakken en hen laten vechten in zijn leger. Hij zal jullie
dochters afpakken en hen laten werken in zijn paleis. Hij zal jullie
akkers en boomgaarden afpakken en die aan zijn vrienden
geven. Hij zal jullie veel belasting laten betalen. Jullie zullen nog
eens roepen ‘God, bevrijd ons van de koning die we zelf hebben
gewild!’ ’
Maar de mensen zeiden: ‘En tóch willen we een koning! Want
dan pas zijn we net als de andere volkeren.’
Samuël bracht de woorden van de mensen over aan God.
God zei: ‘Geef de mensen maar hun zin. Laat er een man koning
over het volk worden.’

Abakuru b’imiryango ya Israheli bose barakorana, maze basanga
Samweli i Rama. Baramubwira bati “Dore urashaje kandi
abahungu bawe ntibagukurikiza. None rero utwimikire umwami,
ajye atuyobora nko mu yandi mahanga yose.”
Uhoraho abwira Samweli, ati “Tega amatwi abo bantu n’ibyo
bakubwira byose. Si wowe banze, ahubwo ni jye. Ntibashaka ko
mba umwami wabo.”
Samweli Arababwira ati “Dore uko umwami musaba
azabategeka: azafata abahungu banyu, abagire abanyamagare
ye n’abanyamafarasi ye, maze bazajye birukanka imbere y’igare
rye. Azafata abakobwa banyu ho abakozi b’imibavu,
abanyagikoni n’abatetsi b’imigati.
Nyamara Abisiraheli banga kumva ibyo Samweli ababwiye,
bravuga bati “ibyo nta cyo bitubwiye, turishakira umwami kugira
ngo tumere nk’andi mahanga. Umwami wacu azaturengera, ajye
agaba ibitero by’ingabo zacu kandi aturwanirire.” Uhoraho
aramubwira ati “Bemerere ibyo bagusaba, ubimikire umwami.”

Lezing uit Johannes 10: 14 t/m 17
Jezus zei: Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn
schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik
hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één
kudde zijn, met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn
leven geef, om het ook weer terug te nemen.
Yezu abwira “Ni jye mushumba mwiza. Uko Data anzi nanjye
nkamumenya, ni ko nzi intama zanjye na zo zikamenya, ndetse
nemera kuzipfira. Mfite n’izindi ntama zitari izo muri uru rugo, na
zo ngomba kuzitarura. Zizumva ijwi ryanjye maze hazabe
umukumbi umwe uragiwe n’umushumba umwe. Igituma Data
ankunda, ni uko nemera getanga ubuzima bwanjye kugira ngo
nzabusubirane.”

Lied 23c: 1, 2 en 5

Verkondiging
We luisteren naar het lied Umbereye Maso
Refrein:

Namenye ko ngoswe n'igicu
N'ingabo nyinshi zikomeye
Ntabwoba mfite, habe na gato
Yesu umbereye maso!

Door allerlei dingen doe ik uw wil soms niet, God. Ik ben van plan het
goede te doen, maar ik voer het plan niet altijd uit. Toch blijft het mijn
verlangen om U te dienen, Heer, zo lang ik leef. Wilt U mij helpen om
van U te houden en rechtvaardig te zijn?
Ik weet dat ik omringd ben door een leger van engelen. Ik ben niet
bang. Jezus, U waakt over mij.

De kinderen komen weer in de kerkzaal.
Gebed
Slotlied 423
We gaan staan

Zegen
Gelegenheid Doliane en Aiden geluk te wensen

