
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
 
 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 
 
 
 

De volgende Erediensten zijn op: 
05-02 om 16.30 uur Middagdienst – Voorganger ds. G.H. Fredrikze 
05-02 om 19.00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen 
12-02 om 10.00 uur Gezin-kerk-school – Voorganger ds. H.J. van Maanen 
12-02 om 19.00 uur Zangdienst – Voorganger ds. G.H. Labooy 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 5 februari 2017 

  Aanvang: 10.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Alinde Hofstede 
Muzikale medewerking: Martien, Milou, Josh, Esmee en Sander  

Kosters: Gert en Marrie 

 
Thema ‘Regeer in mij’ 

 
 

 
 
 

Gedoopt worden 
Axel Reza Keizer, zoon van Henk Jan en Diny Keizer 

Jesse van Putten, zoon van Patrick en Bertine van Putten 
Ariane Florine Schrijver, dochter van Christiaan en Carola Schrijver  

(zusjes Marit, Amé en Eva) 
Suus van Tintelen, dochter van Jeroen en Mariska van Tintelen  

(broertje Milan) 
Matthias Slendebroek, zoon van Wim en Lilian Slendebroek  

(broertjes Luc en Joas) 
Yarah  Médina Mae Klompenmaker, dochter van Simon en Angelique 

Klompenmaker (broertje Tygo) 
 



Zingen voor de dienst 
Opw 640 Mijn hulp is van U Heer  
Lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 23c : 1, 2, 3 en 5  
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
wijst mij een groene streek;    doet mij zijn wegen gaan,  
daar rust ik aan een stille stroom -   de paden van gerechtigheid, 
en niets dat mij ontbreekt.    ter ere van zijn naam.  
 
3. Al moet ik door het doodsravijn,  5. Uw trouw en goedheid volgen mij,  
U gaat steeds aan mijn zij.    uw liefde, dag aan dag;  
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  en wonen zal ik in Gods huis 
geeft steun en veiligheid.    zo lang ik leven mag.  
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Instellingswoorden 
Jezus zegt: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maakt alle 
volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met 
u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” 
 
Uitleg van de doop  
 
Zingen Hemelhoog 506 (Kinderen worden binnengedragen) 
1. Laat de kind'ren tot Mij komen,   2. Laat de mensen tot Mij komen 
alle, alle kind'ren.     over alle wegen. 
Laat de kind'ren tot Mij komen,   Laat de mensen tot Mij komen, 
niemand mag ze hind'ren.    houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk   Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind'ren open.    gaan ook voor hen open. 
Laat ze allen groot en klein    Als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnen lopen.    bij Mij binnen lopen. 
 
 
Presentatie (Ouders gaan staan)   
 
 
Naamgeving  

-2- 

Zingen Lied 885  
1. Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  
Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
2. Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  
Refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
 
Heenzending en Zegen 
 
 
Amen van de gemeente op de dienst: 3x amen 
 
 
Orgelspel 
 
(Na de dienst is er gelegenheid de doopouders voor in de kerk te feliciteren)                      -7- 



Zingen Lied 912 1, 3, 4, 5 en 6  
1. Neem mijn leven, laat het,  Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
 
 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
 
 
Danken en met en voor elkaar bidden 
 
 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte: Open Doors 
    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
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Zingen Doop van Sela 
1. In het water van de doop,    2. Eén met Christus in zijn dood, 
zien wij hoe God zelf belooft,    gaan wij onder in de doop, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Water dat getuigt en spreekt,    Eén met Christus, ingelijfd, 
van de hoop die in ons leeft,    staan wij op van schuld bevrijd, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.  in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Refrein 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, / om voor Hem te leven, Jezus' weg te gaan. 
Uit het water van de doop, / putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. / Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
3. In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus' kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. Refrein 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. Refrein 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil'ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Belijdenis en beloften van de doopouders 
Doopouders 
1. Geloof je dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dit in de 
Bijbel staat en door de Kerk beleden wordt, de ware weg ten leven is? 
2. Geloof je dat onze kinderen, hoewel zij net als wij door geboorte deelhebben aan 
een wereld verloren in schuld, toch met de doop in genade worden aangenomen en zo als 
geheiligden worden ingelijfd in het lichaam van Jezus Christus? 
3. Beloof je het evangelie van Jezus Christus aan je kind door te geven, het in woord 
en daad voor te gaan als leerling van Jezus, en het trouw te leiden tot de verkondiging en 
het onderwijs van de Kerk, zodat het eenmaal zelf kan beamen alles wat met de doop 
gegeven is? 
 
En jij, wil je je partner bij de christelijke opvoeding ondersteunen, zodat je kind de Here 
God kan leren kennen? 
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Geloofsbelijdenis en doopgedachtenis (Allen staan)  
 
Doopgebed  
 
Doop (Andere kinderen komen naar voren) 
 
Aanvaarding door de gemeente (Allen staan) 
Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw 
midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van 
Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord? 
 
Gemeente: Ja dat beloven wij 
 
Zingen Hemelhoog 460 (Staande) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Onder het naspel worden de dopelingen weggebracht en de kinderen gaan naar de nevendienst -4- 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Mattheus 19 : 16 – 26 (door Lilian en Angelique) 
16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik 
doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me 
naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je 
dan aan zijn geboden.’ 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen 
moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor 
uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar 
houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt 
wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; 
dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ 22 Na dit 
antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 
23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal 
een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is 
gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke 
om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze 
hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus keek hen aan en 
antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 
 
Zingen Hemelhoog 690  
1. Over al wat leeft,      2. Laat alles wat ik zeg 
bent U de hoogste Heer,     en alles wat ik denk 
als de zon opkomt      als een spiegel zijn 
elke morgen weer.      van wie U in mij bent. 
Daarom vraag ik U,      U bent zoveel meer  
Heer van zee en land:     dan ik verlangen kan: 
neem ook mijn leven in uw hand.    Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 
Refrein      Refrein 
Regeer in mij      Regeer in mij 
met al uw kracht      met al uw kracht 
in mijn mooiste droom,     in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht.     in mijn zwartste nacht. 
er is een ding dat ik U vraag:    Er is een ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag.    o Heer, regeer in mij vandaag. (3x) 
 
 
 
 
Verkondiging  
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