
LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde 
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 10 september 2017

  Aanvang: 9:30 uur
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy

Ouderling van dienst: Jet Roetman
Muzikale medewerking: Gerwin en 'Sander en friends' 

Kosters: Jan en Berta

Thema ‘Door de doop met Christus omkleed’

Viering van de Heilige Doop, bediend aan

Bertjan Jesse,  zoontje van Berry en Annelieze Wursten
Sophie,  dochtertje van Johan en Winanda Vahl

Vive,  dochtertje van Henri en Dianne Koele
Nadia Liz,  dochtertje van Gert Jan en Willeke Potkamp

Seth Levi,  zoontje van Jorieke en Julian Meuleman
Joshua Luca,  zoontje van Sabine en Frank van der Heijden

Herman Ties,  zoontje van Jeroen en Lavita Schilder
Zonne Julie,  dochtertje van Richard en Heleen Kragt

Tevens: viering van de doopgedachtenis van de dopelingen van 2008



Kinderen komen terug van de nevendienst.

Danken en voor elkaar en voor de wereld bidden

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

Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7
1. U kennen, uit en tot U leven, 3. Gij zijt het water ons ten leven;
Verborgene die bij ons zijt, De bronnen van de eeuwigheid
zolang ons 't aanzijn is gegeven, zijn ons ter lafenis gegeven,
de aarde en de aardse tijd, zijn doorgebroken in de tijd.
o Christus, die voor ons begin O Gij, die als een bron ontspringt
en einde zijt, der wereld zin! in elk die tot U komt en drinkt.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: 3x amen

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

De kinderen van de doopgedachtenis met hun ouders worden uitgenodigd om nog even 
in een zaal achter te komen in verband met het dooptraject. 

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:
10-09 om 16:30 uur Middagdienst – Voorganger ds. A.H. van Veluw
10-09 om 19:00 uur Verdiepingsdienst – Voorganger ds. H.J. van Maanen
17-09 om 9:30 uur STARTZONDAG – Voorganger ds. G.H. Labooy
17-09 om 19:00 uur Jongerendienst – Voorganger Marcel Versteeg



Zingen: Lied 886
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. 

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.

Verkondiging:  'U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u 
met Christus omkleed.'  (vers 27)

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.

Zingen voor de dienst
Opw 616 : Houd mij dicht bij U
Lied: Vertel het aan de mensen, dat jij Gods kind mag zijn (mel. ‘Op bergen en in dalen’)

Woord van welkom

Zingen Psalm 65: 2, 5
2. Zalig wie door U uitverkoren 5. Gij komt het dorre land doorschrijnen
mag wonen in uw hof, met water uit uw beek
hoezeer hij door zijn schuld verloren en tot een rijke oogst bereiden,
terneerlag in het stof. uw voetstap maakt het week.
Wij worden door U begenadigd Gij druipt uw zegen in de voren,
die heilig zijt en goed. Gij roept het kiemend graan;
Gij die ons in uw huis verzadigt zo wordt het brood voor ons geboren
met alle overvloed. waar Gij zijt voorgegaan

Stil gebed

Bemoediging en groet

Instellingswoorden

Uitleg van de doop 

Zingen Hemelhoog 58 (Kinderen worden binnengedragen)
1. Klein klein kindje, 2. Klein klein kindje, 
je leven loopt gevaar. dit mandje wordt een boot,
Ik maak een biezen mandje, daarmee moet je gaan varen,
en morgen is het klaar op leven of op dood.

3. Klein klein kindje, 4. Klein klein kindje, 
ik zet je tussen 't riet als de prinses jou vindt,
misschien gebeurt een wonder, dan gaat je boot niet onder;
dat de prinses je ziet je bent een koningskind.

Presentatie, Naamgeving, 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?

Geloofsbelijdenis en doopgedachtenis:  (allen gaan staan)

“Ouders en u allen, hier samengekomen rond de doopvont om getuigen te worden van de
doop van deze kinderen en uw eigen doop te gedenken, zing tegen alle kwade machten in
wat de kerk belijdt, de eeuwen door:”

Hemelhoog 370: (melodie: Gezang 429 Liedboek) 
’k Geloof in God - Hij is de Vader, 
almachtig Koning op zijn troon, 
Schepper van hemel en van aarde 
en in zijn eengeboren Zoon, 
die ik als mijn Verlosser eer, 
in Jezus Christus, onze Heer, 

die, van de heilge Geest ontvangen, 
als mens geboren uit een maagd, 
onder Pilatus heeft geleden, 
voor onze schuld werd aangeklaagd, 
stierf aan het kruis, lag in het graf, 
diep in de dood daalde Hij af. 

’k Geloof dat Hij ten derde dage 
is opgestaan vanuit de dood, 
en naar de hemel opgevaren, 
zit aan de rechterhand van God, 
vanwaar Hij met bazuingeschal 
eenmaal ten oordeel komen zal. 

Ook wordt de Geest door mij beleden, 
’k geloof één kerk die God ons geeft, 
ware gemeenschap van de heilgen, 
dat God mijn zonden steeds vergeeft, 
mijn lichaam van de dood bevrijdt 
en dat ik leef in eeuwigheid. 

Doopgebed

Doopgedachtenis: ‘Jij bent ook omkleed met Christus’.

De dopelingen van 2008 krijgen een kaars. Een van de kinderen van de 
doopgedachtenis, Lucas, schenkt het water in het doopvont.
Dan mogen de andere kinderen mogen naar voren komen en ze zingen: 'Alle kinderen 
mogen komen.'

Doop

Aanvaarding door de gemeente:  (Allen gaan 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 Lied 347 (staande)
1. Here Jezus, wij zijn nu 2. Herder, neem uw schaapje aan.
in het heiligdom verschenen, Hoofd, maak het een van uw leden.
met ons kind gaan wij tot U Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
wil uw zegen ons verlenen Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
waar de roepstem wordt vernomen: Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
laat de kindren tot Mij komen. 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.

Orgelspel (de dopelingen worden eerst weggebracht, daarna mogen de kinderen naar de 
nevendienst.)

DIENST VAN DE SCHRIFTEN: 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Galaten 3: 23-29
23Voordat  dit  geloof  kwam,  werden  we  door  de  wet  bewaakt;  we  leefden  in
gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24Kortom, de wet hield toezicht
op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen
konden worden aangenomen. 25Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer
onder toezicht, 26want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van
God. 27U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus
omkleed. 28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen –
u  bent  allen  één  in  Christus  Jezus.  29En  omdat  u  Christus  toebehoort,  bent  u
nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.


