
Viering Heilige Doop 
Liturgie voor de eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 18 juni 2017 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Agaathe Driesen
Organist: mevr. Anne Kroeze
M.m.v. muziekanten 
Kosters: Jan en Berta Aarten

‘De Geest leert ons roepen: Abba, Vader’

Zingen voor de dienst:
- Lied 672:1,2,3,6,7 (‘Kom laat ons deze dag’)
- Opw. 630 (‘Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 103:5,9
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
 God onze Vader, want wij zijn van Hem.
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
 Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
 slechts leven op de adem van zijn stem.

9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
 zijn grote naam, zijn grote daden eren.
 Komt allen tot de lof des Heren saam.
 Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
 die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
 en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Kinderlied HH 481
Refrein:
 Hé luister mee naar een nieuw verhaal,
 een nieuw verhaal uit het boek van God.
 Hé luister mee naar een nieuw verhaal,
 een nieuw verhaal uit het boek van God.

1. Net zoals je elke dag je boterhammen eet
 en je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet,
 zo is het met lezen uit het boek van onze Heer,
 je kunt er veel van leren, en zo groei je telkens weer.
 Luister maar mee en doe maar mee, Ja!
Refrein:



Instellingswoorden en Uitleg van de doop 

Zingen: Lied 778:1,2,3,4 (kinderen worden binnengedragen)
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.

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.

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: ‘Weet je, dat de Vader je kent’
Uitleg van de doop aan de kinderen

Doop en handoplegging
- Kornelis Jaap Jan Lars Nieuwenhuis
Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt. Psalm 37:4.

- Hendrik Jan Benjamin Boers
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.

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

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?

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,



Zingen: psalm 68:7, 9(staande)
7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de Here Here doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.

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

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen:
- Marcus 14:36
Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. 
Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’

- Romeinen 8:12-17
12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze 
eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil 
doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden 
geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als 
slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, 
en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert 
onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook 
zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: 
wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

- Galaten 4:6-7
6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, 
die ‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God 
en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

Zingen: Ps. 25:3,6
3. Denk aan ‘t vaderlijk meedogen,
 Heer, waarop ik biddend pleit:
 milde handen, vriend’lijk’ ogen
 zijn bij U van eeuwigheid.
 Denk toch aan de zonde niet
 van mijn onbedachte jaren!
 Heer, die al mijn ontrouw ziet,
 wil mij in uw goedheid sparen.

9. God is de bron, de klare wel,
 springader voor heel Israël,
 uit Hem vloeit louter zegen.
 Zijn lof ontspringt als een fontein,
 zijn volk zal louter vreugde zijn,
 komend van allerwege.
 God, onze sterke bondgenoot,
 toon ons uw macht, uw krachten  
 groot;
 Gij zult uw stad gedenken.
 Vorsten van verre bieden Hem
 terwille van Jeruzalem

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
 ‘t allerhoogst en eeuwig goed?
 God zal zelf zijn leidsman wezen,
 leren hoe hij wand’len moet.
 Wie het heil van Hem verwacht
 zal het ongestoord verwerven,
 en zijn zalig nageslacht
 zal ‘t gezegend aardrijk erven.



Verkondiging 

Zingen: Opw. 136:1,2
1. Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Danken en met en voor elkaar bidden

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

Zingen: Opw. 399. 
1. Vader God, ik vraag me af 
 hoe ik ooit heb geleefd
 zonder te weten dat Uw vader hart 
 al zolang om mij geeft
 Maar nu ben ik uw kind,
 nu mag ik wonen in uw huisgezin 
 en ik zal nooit meer eenzaam zijn
 want, Vader, U ben altijd bij mij
 Heer, ik wil U prijzen)
 Heer, ik wil U prijzen) 2x
 Heer, ik wil U prijzen)
 Zolang ik leef.. 

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

De collecte bij de uitgang is bestemd voor onderhoud en aflossing kerkelijke 
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

     De volgende Erediensten zijn:
 Vanmiddag. aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. H van Ark te Wapenveld
   Vanavond. aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J.van Maanen   
   (verdiepingsdienst)

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

2. Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen,
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d’uwe en anders geen.
 laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
 laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.


