
Liturgie voor de doopdienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 1 oktober 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Henk van de Raa
Organist: Gerwin van der Plaats
Kosters: Gerrit en Marrie

Zingen voor de dienst:
‘In de veelheid van geluiden’ (NLB 283: 1, 5)
‘Lof zij de Heer’ (NLB 868: 1, 2, 3)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Evenals een moede hinde’ (Psalm 42: 1)
1. Evenals een moede hinde / naar het klare water smacht,
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden, / die ik ademloos verwacht.
 Ja, ik zoek zijn aangezicht, / God van leven, God van licht.
 Wanneer zal ik Hem weer loven, / juichend staan in zijn voorhoven?

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen lied ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ (NLB 139b/OPW 518)
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 naar toe zal gaan, / ik weet dat U daar bent.

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.

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. 



Doop 
Onderwijzing

Zingen lied ‘Jouw leven staat aan het begin’ (NLB 354: 1, 2) 
  Kind wordt binnengedragen
1. Jouw leven staat aan het begin,
 het heeft nog geen herinnering,
 het is zo weerloos en zo klein,
 je weet nog niet hoe het zal zijn.

Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

2. Jij weet nog niet wat leven is,
 wat liefde is en wat gemis.
 Jij weet nog niet van nee en ja,
 van ondergang en gloria. (Refrein)

Presentatie en naamgeving

Zingen lied ‘Jouw leven staat aan het begin’ (NLB 354: 3, 4)
3. Je huilt nog van verwondering,
 maar jij hoort hier, in onze kring.
 Het water wacht, die diepe zee
 geeft jou een taal, een teken mee.

Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

4. Dat teken is een heilgeheim:
 God wil met jou verbonden zijn.
 Hij is nabij waar jij ook bent,
 omdat Hij je bij name kent. (Refrein)

Geloften doopouders

Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Jouw leven staat aan het begin’ (NLB 354: 5)
5. Zo komt jouw leven aan het licht, 
 zo krijgt het zin, zo krijgt het zich.
 Gods adem heeft je aangeraakt 
 en jou tot bondgenoot gemaakt.

Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

Doopgebed



Kindermoment

Doop

Gelofte gemeente:
Gemeente, wilt u dit gedoopte kind 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 ‘Van U zijn alle dingen’ (HH 510: 1)
1. Van U zijn alle dingen, / van U, o God, alleen,
 van U de zegeningen, / o hoorder der gebeen!
 Uw liefd’ en trouw omringen / mijn wankelende schreen,
 en wat w’ ooit goeds ontvingen, / het is van U alleen!
Kind wordt weggedragen

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 28: 1-10
1. Na de  sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de  week  gloorde, kwam  
Maria  uit Magdala  met de andere  Maria  naar het  graf  kijken. 2. Plotseling begon 
de aarde hevig te beven, want een  engel  van de  Heer  daalde af uit de hemel, liep 
naar het  graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3. Hij lichtte als een bliksem 
en zijn  kleding  was wit als sneeuw. 4. De bewakers beefden van angst en vielen 
als dood neer. 5. De  engel  richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, 
ik weet dat jullie  Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6. Hij is niet hier, hij is immers  
opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen 
heeft. 7. En ga nu snel naar zijn  leerlingen  en zeg hun: “Hij is  opgestaan  uit de 
dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem 
zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
8. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het  graf  om het aan zijn  leerlingen  te 
gaan vertellen. 9. Op dat moment kwam  Jezus  hun tegemoet en groette hen. Ze 
liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10. Daarop zei  
Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 
gaan, daar zullen ze mij zien.’

Zingen lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ (HH 430)
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn / al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft, / als jij je ogen sluit.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.



Verkondiging

Zingen Psalm 136: 1, 13
1. Looft den Heer, want Hij is goed,
 trouw in alles wat Hij doet.
 Want zijn goedertierenheid
 zal bestaan in eeuwigheid.

Gebeden

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

Zingen slotlied  ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ (HH 433/OPW 717)
Stil, mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God, omgeeft je steeds,
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.

Stil, mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
(refr)

Laatste refrein: God U bent mijn God...
   Ik rust in U alleen.

Zegen (antwoord gemeente: Amen 3x)

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op zondag 8 oktober om:
 09.30 uur, voorganger ds. H.J. van Maanen - voorbereiding H.A.
 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw

13.  Aan den God des hemels zij
      eer en dank en heerschappij,
      want zijn goedertierenheid
      zal bestaan in eeuwigheid.

Refrein:  God, U bent mijn God
  en ik vertrouw op U
  en zal niet wank’len.
  Vredevorst vernieuw, een
  vaste geest binnen in mij
  die rust, in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
(refr)


