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   Liturgie voor de eredienst van de Hervormde 
    Gemeente ‘De Hoeksteen’
   op zondag 12 maart 2017 om 9.30 uur.

    Viering Heilige Doop

    Voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Ouderling van dienst: mevr. Willy Fix
	 	 	 Organist:	dhr.	Martien	van	der	Knijff
  Muzikanten: Rosalie, Gerko, Melanie en Josh
    Kosters: Gert en Jeanet
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Zingen voor de dienst:
- Opw. 733 (‘De zon komt op’)
- Opw. 464 (‘Wees stil voor het aangezicht van God’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 105:1,3
1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
 zijn glorierijke naam belijden.
 Meldt ieder volk en elk geslacht
 de wonderen die God volbracht.
 Gij die van harte zoekt den HEER,
 verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
 regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham zijn vrind
 bevestigt Hij van kind tot kind.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 778:1,2,3,4
1. O Here God, ons liefst verlangen,
 dit kind van ons, dit liefdepand,
 wij hebben het van U ontvangen,
 wij geven ‘t U uit uwe hand.

2. Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
 nu het in onze handen is,
 dit kind voor ‘t licht bestemd, hoe zouden
 wij ‘t hoeden voor de duisternis?

3. Geef dat wij niets zozeer begeren,
 als dat ons kind U kennen zal,
 die U in Christus onze Here
 geopenbaard hebt eens voor al.

4. Geef dat het van ons leert te kijken
 naar Hem die ‘t licht der wereld is
 en altijd meer op Hem gaat lijken:
 een lichtglans in de duisternis,

Instellingswoorden en Uitleg van de doop 

Zingen: Lied 347 (kinderen worden binnengedragen)
1. Here Jezus, wij zijn nu
 in het heiligdom verschenen,
 met ons kind gaan wij tot U
 wil uw zegen ons verlenen
 waar de roepstem wordt vernomen:
 laat de kindren tot Mij komen.

2. Herder, neem uw schaapje aan.
 Hoofd, maak het een van uw leden.
 Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
 Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
 Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
 dat er eens veel vruchten groeien.

3. Al het onz’ is U gewijd,
 ‘t liefste wat Ge ons toevertrouwde
	 wordt	als	offer	U	bereid.
 Gij alleen kunt het behouden.
 Schrijf de naam door ons gegeven
 in het levensboek ten leven.

Presentatie en Naamgeving 

Belijdenis en beloften van de doopouders

We belijden samen het geloof: Lied 705:1 (staande)
1. Ere zij aan God, de Vader,
 ere zij aan God, de Zoon,
 eer de Heilge Geest, de Trooster,
 de Drie-eenge in zijn troon.
 Halleluja, halleluja,
 de Drie-eenge in zijn troon!

Doopgebed

Kinderen komen naar voren
De kinderen van de kindernevendienst zingen: ‘Zegen de kind’ren Heer’

Doopgedachtenis: ‘Jij bent ook gedoopt’

Doop en handoplegging
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- Elle van den Belt
‘Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.’
Psalm 37:4

- Julia Femma Zijlstra
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in 
de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Johannes 8:12

- Jacob Jan Edwin Kayden Lamar Beens
‘I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of Him’
1 Samuel 1:27

- Gerianne Amy Schreurs
Jezus zegt: ‘Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen 
bij mijn Vader in de hemel.’
Mattheüs 10:32

Aanvaarding door de gemeente: (staande)
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: Opw. 770 (staande)
1. 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’.

2. 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.

Refrein:
 ‘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’.

3. 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.

4. 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.
Refrein:

 Uw naam is Ík ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Onder naspel worden de dopelingen weggebracht en gaan de kinderen 
naar de nevendienst)

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:
Marcus 1:9-13a

9 In die tijd kwam  Jezus  vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de  Jordaan  
om zich door Johannes te laten  dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water 
omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op 
zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde 
Zoon, in jou vind ik vreugde.’
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef 
hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld.

Marcus 14:22-25
22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit,  brak het 
brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23 En hij nam 
een  beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de  beker, en allen dronken 
eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn  bloed, het  bloed  van het  verbond, dat 
voor velen vergoten wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht 
van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in 
het  koninkrijk van God.’

Zingen: Lied 687:2,3
2. Wij delen in het vuur
 dat neerstrijkt op de hoofden,
 de vonk die overspringt
 op allen die geloven.
 Vuurvogel van de vloed,
 duif boven de Jordaan,
 versterk in ons de gloed,
 wakker het feestvuur aan.
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3. Wij teren op het woord,
 het brood van God gegeven,
 dat mededeelzaam is
 en kracht geeft en nieuw leven.
 Dus zegt en zingt het voort,
 geeft uit met gulle hand
 dit manna voor elk hart,
 dit voedsel voor elk land.

Verkondiging 

Zingen: Lied 558:1,4
1. Jezus, om uw lijden groot,
 om uw leven en uw dood
 die volbrengen ‘t recht van God,
 Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
 om de beker die Gij reikt,
 om de woorden die Gij spreekt,
 Kyrie eleison.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Paasproject en lied
1. Wij zijn op weg naar het moment  
 dat alles anders is voorgoed,  
 want Jezus die ons falen kent,  
 Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 
 
2. De leerlingen, verwachtingsvol,  
 het Pesachmaal zal anders zijn  
 en dit moment zo waardevol:  
 lichaam en bloed, het brood, de wijn. 

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:1e collecte voor Missionaire commissie
2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Ps. 149:1,5
1. Halleluja! laat opgetogen
 een nieuw gezang den HEER verhogen.
 Laat allen die Gods naam belijden
 zich eensgezind verblijden.

 Volk van God, loof Hem die u schiep;
 Israël, dank Hem die u riep.
 Trek, Sion, in een blijde stoet
 uw Koning tegemoet.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
 Gods volk in volle vrede leven.
 De boze vijand is verslagen.
 Prijs ‘s HEREN welbehagen!
 Na het duister der wereldnacht
 blinkt de luister van Gods geslacht.
 Hemel en aarde stemmen saam
 en prijzen ‘s HEREN naam.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

(Na de dienst is er gelegenheid de doopouders voor in de kerk te feliciteren)

De volgende Erediensten zijn: vanmiddag en vanavond
Aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
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