
Inzameling van de gaven  
1e collecte: Christelijk Noodhulpcluster - hongersnood Afrika 

 2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Ondertussen speelt de band Opw 585 Er is een dag 
 
Zingen Slotlied 416  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.                                                                                                     
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 
Gelegenheid tot geluk- en zegenwensen voor de nieuwe belijdende lidmaten 
 

 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN? 

De volgende Erediensten zijn op: 
09-04 om 19.00 uur Voorbereiding HA – Voorganger ds. A.H. van Veluw 
14-04 om 09.30 uur Heilig Avondmaal – Voorganger ds. A.H. van Veluw 
14-04 om 19.30 uur Heilig Avondmaal – Voorganger ds. G.H. Labooy 
16-04 om 08.45 uur 1e Paasdag – Voorganger ds. H.J. van Maanen 
16-04 om 10.30 uur Gezinsdienst – Voorganger ds. A.H. van Veluw 
16-04 om 19.00 uur Paaszangdienst – Voorganger ds. G.H. Labooy 
17-04 om 09.30 uur 2e Paasdag – Voorganger ds. H.J. van Maanen 

LITURGIE voor Palmzondag van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 9 april 2017 

  Aanvang: 15.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jannie Mateboer 
 Muzikale medewerking: Jeroen van der Scheer, Karl Selles,  

Rosalie van Lenthe, Gerko Paters, Linda van der Weerd,  
Danielle Vos en Esmée van der Wal 

 
 

Openbare Belijdenis van het Geloof van 
 
 
 
 

Gerko Paters 
Manon Paters-Schilder 

Linda vd Weerd 
Jeroen Kunst 
Karl Selles 

Willem vd Horst 
Corina van Dijk 

Linda Bosch 
Tamara Knol 

Robert van Putten 
Hèlenie van Putten 

Jelle Holtland 
en de Heilige Doop van Cecile Steunebrink 

 

 

 

Thema: U bent gestorven, en uw leven ligt  
met Christus verborgen in God.  

(Kol 3 : 3) 
 

 
 



Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 445: Ik bouw op U 
Lied 968 : 1, 2 en 5 De Ware kerk des Heren 
 
 
Woord van welkom 
 
 
Zingen Psalm 139 : 1 en 2 
1. HEER, die mij ziet zoals ik ben,   2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
dieper dan ik mijzelf ooit ken,   wie weet mijn wegen zoals Gij? 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,   Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta.   Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  Ja overal, op al mijn wegen 
't ligt alles open voor uw ogen.   en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
 
Stil gebed 
 
 
Bemoediging en groet 
 
 
Verootmoediging 
 
 
Zingen Opw 687 
1. Heer, wijs mij uw weg   2. Heer, leer mij uw weg, 
en leid mij als een kind    die zuiver is en goed. 
dat heel de levensweg    Uw woord is onderweg 
slechts in U richting vindt.    als een lamp voor mijn voet. 
Als mij de moed ontbreekt    Als mij het zicht ontbreekt, 
om door te gaan,     het donker is, 
troost mij dan liefdevol    leid mij dan op uw weg,  
en moedig mij weer aan.    de weg die eeuwig is. 
 
3. Heer, leer mij uw wil   4. Heer toon mij uw plan; 
aanvaarden als een kind    maak door uw Geest bekend 
dat blindelings en stil    hoe ik U dienen kan 
U vertrouwt, vrede vindt.    en waarheen U mij zendt. 
Als mij de wil ontbreekt    Als ik de weg niet weet, 
uw weg te gaan,     de hoop opgeef, 
spreek door uw Woord en    toon mij dat Christus heel 
Geest mijn hart en leven aan.   mijn weg gelopen heeft. 
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Zingen Opw 623 
Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest 
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven 
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur 
 
Want ik wil komen met mijn geest 
En doorwaaien heel het huis 
Ik wil het maken tot een tempel 
Waar ik woon 
Laat mijn leven in je zijn 
Ik maak je heilig, puur en rein 
Ik laat het levend water stromen door je heen 
 
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen 
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon 
 
Want U wilt komen met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
U wilt het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons heen 
 
Heer wij roepen tot U 
Kom opnieuw met Uw vuur 
Wij verlangen naar echtheid 
En leg het diep in ons hart 
 
Heer wees welkom met Uw geest 
En doorwaaien heel het huis 
wil het maken tot een tempel 
Waar U woont 
Laat Uw leven in ons zijn 
maak ons heilig, puur en rein 
laat het levend water stromen door ons heen 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
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Lezing N.T. Kol. 2: 6  
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem 
geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld 
van dankbaarheid.  
 
 
Kol. 3 : 1 - 17 
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar 
Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op 
aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 
4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister 
verschijnen. 
Het nieuwe leven 
5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage 
begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft 
Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg 
gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, 
vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze 
afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt 
naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer 
van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of 
vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u 
zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en 
geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten 
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u 
in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart 
de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één 
lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen 
en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u 
zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. 
 
 
Zingen Lied 833 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. (3x) 
 
 
Verkondiging 
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Presentatie 
Broeders en zusters, 
De heilige Doop vertelt én verzekert ons dat wij in het verbond van Gods genade 
opgenomen zijn. Zo dragen wij door de doop een eeuwig merkteken: van zijn liefde 
en trouw, zijn vergeving en ontferming. Ja, het is het teken dat wij zijn eigendom zijn, 
zoals de Heer door de mond van Jesaja sprak: vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb 
u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn! 
 
Enkele van onze geloofsleerlingen, hebben de wens uitgesproken om vandaag 
openlijk van hun geloof te getuigen en zo hun doop te beamen. En een 
geloofsleerlinge, Cecile, zal gedoopt worden. 
 
Wij noemen hen bij hun doopnamen: Cecile; Gerrit Kornelis, (Gerko); Janine Manon; 
Linda (vdWeerd); Jelle Jeroen; Klaas, (Karl); Willem Hendrik, Cornelia Ebelien, 
(Corina); Linda (Bosch); Tamara; Robert; Hendrikje, (Hèlenie); Jelle Janniek 
 
Bijdrage van de geloofsleerlingen 
 
Zingen Opw 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein (2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
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Allen gaan staan 
Jij die gedoopt wil worden, jullie die je doop willen beamen, en u allen die uw doop 
wilt gedenken, schaamt u niet de Christus te belijden en spreekt in uw hart, in 
gemeenschap met de kerk der eeuwen: 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemelen en van de 
aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. 
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader 
voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt 
zijn. Die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel en vlees geworden 
is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die voor ons 
gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is. Ten derden 
dagen is Hij opgestaan volgens de Schriften, en opgevaren ten hemel is Hij nu gezeten 
aan de rechterhand van God de Vader, en Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te 
oordelen de levenden en de doden en Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben. 
En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de 
Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt 
wordt, die heeft gesproken door de profeten. En één heilige en apostolische kerk. Wij 
belijden één doop tot vergeving der zonden en wij verwachten de opstanding der 
doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. (Gemeente gaat zitten) 
 
Gelofte, doop en handoplegging. 
Nu je je geroepen weet om Jezus te volgen 
en met heel de kerk te belijden 
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven, 
 
Aanvaardt je dan de roeping om 
de goede strijd van het geloof te strijden, 
je Heiland altijd te volgen 
en zijn Naam te belijden met woord en daad? 
 
Wil je je aandeel op je nemen 
in het leven van de gemeente rondom Schrift en Tafel, 
naar de gaven die God zelf je 
door zijn Heilige Geest wil schenken? 
 
Wil je volharden in geloof, lofzang en gebed, 
en in alles met vreugde medewerken, 
in de verwachting van de komst van zijn Rijk? 
 
wat is daarop je antwoord? 
 
Doop, belijdenis en zegen                                                                                                                   -4- 

Zingen Lied 363 (staande) 
Dat s Heren zegen op u daal, 
zijn gunst uit Sion u bestraal, 
Hij schiep t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 
 
 
Vraag aan de gemeente 
Belooft u deze kinderen van God te ontvangen in uw midden, te dragen in uw gebeden 
en samen met hen de weg van het Koninkrijk te gaan?  Antwoord: Ja 
 
 
Zingen Opw 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid 
 
Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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