
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 7 mei 2017 om 9.30 uur,
waarin de Heilige Doop wordt gevierd en bediend
Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Jan Prins
Organist: Gerwin van der Plaats
Met medewerking van het Combo
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

Zingen voor de dienst:
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (NLB 221: 1, 2)
‘Juich voor de Heer’ (OPW 461 / HH 603)  

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ‘Met open armen’
1. Kom, als je honger hebt of dorst.
 Hier kun je eten, deel met ons.
 Kom met je tranen en je pijn.
 Hier is het goed, hier mag je zijn.
 Met open armen word je ontvangen.

2. Kom, als je moe bent van je vlucht.
 Hier ben je veilig, hier is rust.
 Kom, met je wanhoop en verdriet.
 Hier mag je weer een toekomst zien.
 Met open armen word je ontvangen.

Refrein: Welkom in Gods huis.
  Welkom in Gods huis.
  Welkom in Gods huis.
  Welkom, welkom thuis.

3. Kom met je leegte en je angst.
    Hier word je liefdevol omarmd.
    Kom maar, als niemand je verstaat.
    Hier is een plek voor jouw verhaal.
    Met open armen word je ontvangen. (refrein)

Stil gebed 

Bemoediging en Groet
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Zingen lied ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ (NLB 139b / OPW 518)
1. Heer U doorgrondt en kent mij, 
 mijn zitten en mijn staan
 en U kent mijn gedachten,  
 mijn liggen en mijn gaan.
 De woorden van mijn mond, 
 o Heer die zijn voor U bekend.
 En waar ik ook naartoe zou gaan, 
 ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer U bent altijd bij mij, 
  U legt Uw handen op mij
  en U bent voor mij / en naast mij / en om mij heen.
  Heer U bent altijd bij mij,  
  U legt Uw handen op mij.
  En U bent voor mij / en naast mij / en om mij heen. / Elke dag.

2. Heer U doorgrondt en kent mij, 
 want in de moederschoot,
 ben ik door U geweven, 
 U bent oneindig groot!
 Ik dank U voor dit wonder heer, 
 dat u mijn leven kent.
 En wat er ook gebeuren zal, 
 dat U steeds bij mij bent! (refrein)

Wetslezing: 1 Korinthe 13: 1-8a
1. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de  engelen  – had ik de  liefde  
niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle  cimbaal. 2. Al 
had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle 
kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de  liefde  niet, ik 
zou niets zijn. 3. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen 
wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de  
liefde  niet, het zou mij niet baten.
4. De  liefde  is geduldig en vol goedheid. De  liefde  kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent  het kwaad  niet aan, 6. ze verheugt zich niet over 
het  onrecht  maar vindt vreugde in de waarheid. 7. Alles verdraagt ze, alles gelooft 
ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8. De  liefde  zal nooit vergaan

Zingen lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (NLB 538, 2x NL)
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegen op mijn ziel
en leef in mij.
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Doop - Onderwijzing

Zingen ‘Nog voordat je bestond’ (OPW 599) kinderen worden binnengedragen
Nog voordat je bestond kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Presentatie (ouders gaan staan)

Naamgeving
  Hendrik Jan Benjamin (Benjamin) Boers
  Gijs Jan Johannes (Gijs) ten Brinke
  Tim Drost
  Jan Johannes Frederik (Jan) Felix
  Anne Jet (Anne) Roetman
  Luuk Uitslag
  Rivaylo Vermeer

Zingen lied ‘Welkom in ons midden’ 
Welkom, welkom in ons midden.
Welkom nieuwgeboren kind.
Hier mag jij de God ontmoeten.
Die Zijn naam aan jou verbindt.
 
Welkom, welkom in ons midden.
Welkom nieuwgeboren kind.
Samen gaan wij door het leven.
Levensweg die nu begint.
 
Welkom, welkom in ons midden.
Welkom nieuwgeboren kind.
Hier is ruimte voor jou open.
Kom en leef! Jij bent Gods kind.
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Geloften
 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 deelhebben aan een
 wereld verloren in schuld, met de doop in genade worden aangenomen en als
 heiligen worden ingelijfd in het lichaam van Jezus Christus?
 3. Beloof je aan je kind het evangelie van Jezus Christus door te geven, het 
 in woord en daad voor te gaan en het trouw tot de verkondiging en het 
 onderwijs van de Kerk te leiden, zodat het eenmaal zelf kan beamen alles wat
 met de doop gegeven is?

Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Schuilplaats’ (OPW 756)
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste,
zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker,
overnachten in Zijn aanwezigheid.
U bevrijdt mij uit de handen van belagers,
U redt mij van de gruw’lijke dood.
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,
of de pijlen die op mij zijn gericht.

Refrein:
 Want ik ben veilig bij U, /  beschut onder Uw vleugels.
 Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik roep. / Ik ben veilig bij U, veilig bij U
 als ik woon in de schuilplaats / van de Allerhoogste.

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste,
zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker,
overnachten in Zijn aanwezigheid.
U stuurt engelen om mij steeds te beschermen;
zij waken dag en nacht over mij.
Met hun handen zullen zij mij steeds dragen;
en geen hindernis die mij tegenhoudt. (refrein)

U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting.
U bent mijn God, op Wie ik vertrouw.
U wilt mij bevrijden, mij altijd redden.
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij. (refrein)

Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste,
overnachten in Zijn aanwezigheid.
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Doopgebed

Kindermoment

Doop

Gelofte van de gemeente:
 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?
 Ja, dat beloven wij.

Zingen loflied ‘Doop’ van Sela (HH 502)
1. In het water van de doop,
 zien wij hoe God zelf belooft,
 dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
 Water dat getuigt en spreekt,
 van de hoop die in ons leeft,
 dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

2. Eén met Christus in zijn dood,
 gaan wij onder in de doop,
 overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
 Eén met Christus, ingelijfd,
 staan wij op van schuld bevrijd,
 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)

4. Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.
 Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (refrein)
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5. 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.  

De kinderen worden weggedragen

Gebed

Schriftlezing: Exodus 3: 1-10:
1. Mozes  was gewoon de schapen en  geiten  van zijn schoonvader Jetro, 
de Midjanitische  priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 
steppeland, en zo kwam hij bij de  Horeb, de berg van God. 2. Daar verscheen 
de  engel  van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde.  
Mozes  zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 
3. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke 
verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4. Maar toen de HEER zag dat  Mozes  dat 
ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes!  Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde  
Mozes. 5. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je  sandalen  uit, 
want de grond waarop je staat, is  heilig. 6. Ik ben de God van je vader, de God 
van  Abraham, de God van  Isaak  en de God van  Jakob.’  Mozes  bedekte zijn 
gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 7. De HEER zei: ‘Ik heb gezien 
hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over 
hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8. Daarom ben ik afgedaald 
om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte 
naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk 
en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, 
Chiwwieten en Jebusieten. 9. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij 
doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 
10. Daarom stuur ik jou nu naar de  farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit 
Egypte wegleiden.’
 
en Jesaja 43: 14-21:
14. Dit zegt de HEER, jullie bevrijder, de  Heilige  van  Israël: Omwille van jullie 
zend ik iemand naar Babel; ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling en jaag hen 
jammerend hun schepen op. 15. Ik ben de HEER, jullie  Heilige, de schepper van  
Israël, jullie  koning. 16. Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en 
een pad door machtige wateren, 17. die paarden en  wagens  liet uitrukken, een 
heel  leger  van geweldenaars – daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze 
zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. 18. Blijf niet staan bij wat eertijds 
is gebeurd, laat het verleden nu rusten. 19. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu 
ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis. 20. De wilde dieren zullen mij  eer  bewijzen, de 



7

jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in 
de wildernis; het volk dat ik heb  uitgekozen, laat ik drinken. 21. Dit is het volk dat 
ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen.

Zingen Psalm 62:1
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
 van Hem verwacht ik altijd weer
 mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
 Ik wankel niet, want Hij staat vast:
 mijn toevlucht, als het water wast, 
 mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Verkondiging

Zingen lied ‘God maakt vrij’ (OPW 720)
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 
  1e collecte is bestemd voor de Diaconie                                             
  2e collecte is bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen lied ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ (NLB 905: 1, 3 en 4) 
1. Wie maar de goede God laat zorgen
 en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar,
 is bij Hem veilig en geborgen,
 die redt Hij godlijk, wonderbaar:
 wie op de hoge God vertrouwt,
 heeft zeker op geen zand gebouwd.
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3. Blijf dan eerbiedig God verbeiden
 en zwijg de Heer ootmoedig stil;
 Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
 ‘t is goed en heilig wat Hij wil.
 God die ons uitverkoren heeft,
 kent alle zorg die in ons leeft.

4. Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen,
 neemt zijn gebod getrouw in acht.
 ‘t Wordt eindlijk alles u ten zegen,
 wanneer gij daarop biddend wacht.
 En wie gelovig op Hem ziet,
 weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Zegen (antwoord gemeente: 3x amen)

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

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: 
 
  7 mei om 16.30 uur, voorganger ds. G. Doorn
  7 mei om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw
 
  14 mei om 9.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw
  14 mei om 19.00 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen


