
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 19 november 2017 
  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Andrè Heldoorn 

Muzikale medewerking: Gerwin en muzikanten uit de Hoeksteen  

Kosters: Gerrit en Marrie 

 
Thema: ‘Gemerk met het stempel van de Heilige Geest’ 

 

 

 
 

Viering van de Heilige Doop, bediend aan 
 

Lukas Dave, (Dave), zoon van Frank en Anne van der Steege, broertje van Stan. 

Boaz Niek, (Bo), zoon van Nico en Jony Hulsman, broertje van Rachel. 

Renske, dochter van Wim Bos en Baukje Eppinga, zusje van Sietske. 

Sven Hendrik, (Sven), zoon van Bas en Joanne Riezebos. 

Nine, dochter van Mark en Marije van den Berg.  

Levi Johannes, (Levi), zoon van Hans en Jessica Potkamp. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Slotlied: Lied 416 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn  2. Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen,    bij gevaar, in bange tijden, 

met Zijn raad en troost en zegen.   over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn. 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

In Zijn liefde jou bewaren,    tot wij weer elkaar ontmoeten, 

In de dood je leven sparen.    in Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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: 

19-11 om 16:30 uur Middagdienst – Voorganger ds. H.J. van Maanen 

19-11 om 19:00 uur Verdiepingsdienst – Voorganger ds. A.H. van Veluw 

26-11 om 10:00 uur Laatste zondag kerkelijk jaar – Voorganger ds. G.H. Labooy 

26-11 om 19:00 uur Jongerendienst – Voorganger ds. A.H. van Veluw 



Zingen: Lied 725 
1. Gij boden rond Gods troon,  2. O heiligen vanouds, 

die van zijn aangezicht    die ons zijn voorgegaan 

de weerglans verder draagt    en alle strijd voorbij 

op vleugels van het licht.    nu rond uw Koning staan. 

Draagt met uw stem ons mensenlied,  Uw grote koor in ’t zoete licht 

opdat het zingt alleen voor Hem!   van zijn gezicht zingt ons nu voor! 

 

3. Gij heiligen van hier,    4. Ook ik zing voluit mee 

zingt met uw aardse stem    de glorie van zijn Naam. 

hoezeer uw hart     Met hart en ziel 

verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem.   ben ik zijn liefde toegedaan! 

Heft dan het hoofd en leeft voorgoed  Dat tot het eind mijn leven lang 

haar tegemoet: God zijn geloofd.   vol van gezang om Hem mag zijn! 

 

 

Verkondiging:  ‘Gemerkt met het stempel van de Heilige Geest’ 

 

 

Zingen: Hemelhoog 424 
Een machtig maker 

formeerde mij hart. 

Hij nam voor de tijd begon 

mijn leven in zijn hand. 

 

Hij kent mijn naam, 

Hij weet zelfs wat ik denk. 

Hij ziet mijn stil verdriet 

en hoort mij als ik roep. 

 

Ik heb een Vader, 

Hij noemt mij Zijn kind. 

Hij laat mij nooit alleen, 

waarheen ik ook zal gaan. 

 

Hij kent mijn naam, 

Hij weet zelfs wat ik denk. 

Hij ziet mijn stil verdriet 

en hoort mij als ik roep. 

 

Hij kent je naam, 

Hij weet zelfs wat je denkt 

Hij ziet jouw stil verdriet 

en luistert als je roept. 

 

Zingen voor de dienst 
Opw. 427: Maak mij rein voor U 

Lied 968: De ware kerk des Heren 

 

Woord van welkom 
 

Zingen: Hemelhoog 16  (2x)  
Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen,  

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 
 

Instellingswoorden 
Jezus zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maakt alle 

volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 

de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met 

u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. 

 

 

Uitleg van de Doop  

 

Zingen Lied 358 (mel. Zingende Gezegend 235)    Kinderen worden binnengedragen 
1.Water, water van de doop,   2.Water, water van de vloed,  

taal en teken van de hoop:    die de ark wel dragen moet, 

zie, wij komen bij u staan,    hoog staat daar de regenboog:  

wijs ons Gods beloften aan!   God maakt heel de aarde droog!  

 

3.Water, water van de Nijl,    4.Water, water der Jordaan,  

draag het scheepje van het heil,   alle schuld is weggedaan,  

biezen mandje in het riet:    onze zonden draagt de Heer,  

God vergeet de zijnen niet!    zie: de duif daalt op Hem neer!  

 

5.Water, water van de doop,  

uit uw bron ontspringt de hoop:  

God bevrijdt en Hij geneest,  

lof zij de Vader, Zoon en Geest! 

 



Presentatie en Naamgeving (ouders gaan staan) 
Ouders, welke naam zal je kind dragen van nu aan tot in de voleinding? …. 

Mag die naam geschreven staan in de palm van Gods hand! (Jes. 49: 16) 

 

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) 

 

Doopgebed, Doop en zegen 

 

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: Opwekking 717 (staande) 
1. Stil mijn ziel wees stil    Refr. God U bent mijn God 

en wees niet bang      en ik vertrouw op U 

voor de onzekerheid van morgen.    en zal niet wankelen. 

God omgeeft je steeds     Vredevorst vernieuw 

Hij is er bij,       een vaste geest binnen in mij, 

in je beproevingen en zorgen  (refr)   die rust in U alleen. 

 

2. 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)            

3. Stil mijn ziel wees stil     Refr. God U bent mijn God 

en laat nooit los,      en ik vertrouw op U 

de waarheid die je steeds omarmd heeft.  en zal niet wankelen. 

Wacht, wacht op de Heer.     Vredevorst vernieuw 

De zwartste nacht,     een vaste geest binnen in mij 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.  die rust in U alleen. 

       Ik rust in U alleen 

   

   

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: Efese 1: 3-14 
3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, 

in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 

4. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde 

uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5. en hij heeft ons naar zijn wil en 

verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6. tot eer van de 

grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 

 

7. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke 

genade 8. die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en 

inzicht 9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de 

tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd 

bijeen te brengen, onder Christus. 

 

11. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming 

toebedeeld 12. om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods 

grootheid. 

 

13. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw 

redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die 

ons beloofd is 14. als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven 

verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 

 

 


