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     Viering Heilige Doop
     Liturgie voor de eredienst van de 
    Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
    op zondag 4 februari 2018 om 10.00 uur,
     

  Thema: ‘WWW’ (‘Wees een WegWijzer’)

   Voorganger: ds. A.H. van Veluw
 Ouderling van dienst: mevr. Jet Roetman
 Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
 Met medewerking van muzikanten.
   Kosters: Gert en Jeanet
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Zingen voor de dienst:
- Opw. 733 (De zon komt op)
- Lied 348:1,3,4,5,7,8 (Heer van uw kerk) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 68:7,9
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.

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
 hun eerbied, hun geschenken.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 778:1,2
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.

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?
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Instellingswoorden en Uitleg van de doop 

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

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,

Presentatie en Naamgeving (ouders gaan staan)  
Belijdenis en beloften van de doopouders

Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 344 (staande)
1. Ik geloof dat God mijn Vader
 Bron van al het goede is,
 die van hemel en van aarde
 Schepper, Herder, Hoeder is:
 Hij zal weiden, medelijden,
 teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
 die zachtmoedig binnenrijdt,
 aan wie alle dank en eer is;
 zaad tot ondergang bereid.
 Opgestaan en opgevaren
 keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest, de Tooster,
 en één kerk, de ware bruid,
 de vergeving van de zonden,
 paaslicht dat ons graf ontsluit.
 Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
 roep ik, God, uw glorie uit!

Doopgebed

Kinderen komen naar voren
De kinderen van de kindernevendienst zingen: ‘De Here zegent jou’
Doop en handoplegging

- Bram Eduard Dorgelo
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal het voor je 
doen. Psalm 37:5
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- Mees Steenstra
Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij het licht. 
Psalm 36:10

- Sara Willems
Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt. Psalm 54:6

- Twan Novan Doorn
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 

- Yinthe Maura Fix
Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Romeinen 10:11b

- Gwenn van den Belt
Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal 
zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen. Psalm 13:6

- Sven Hendrik Riezebos
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank hem in 
al je gebeden. Filippenzen 4:6

- Daan Evert Jacob Bakker
Bij u schuil ik, U bent mijn schild, in uw Woord stel ik mijn hoop. 

- Josie Siphosethu Kok
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je 
hart. Spreuken 3:3

- Sipho Jerry Kok
Jezus zegt: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde.’ Johannes 15:9

Gedicht: ‘Je hoort bij Hem’ van en door Frowienke Kok-Marskamp 

God heeft jou geroepen 
met water uit Zijn hand 
het raakte zacht je hoofdje aan 
dat schept een hechte band

De Vader zal je dragen 
Hij wil er voor jou zijn 
niet alleen in vreugde 
ook bij verdriet en pijn.
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Gods Zoon geeft jou een hand 
Hij wil je altijd leiden 
Ook al loop je eens verkeerd 
Toch blijft Hij aan je zijde.

De Geest komt in je leven 
je bent voor altijd vrij 
Hij vult jouw hart met liefde 
neem het aan, straal het uit, wees blij.

Je mag op God vertrouwen 
Hij is bij je voor altijd 
Hij zal steeds over jou waken 
nu en in eeuwigheid.
 
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

Zingen: Ps. 134:3 (OB) (is ook Lied 363) (staande)
1. Dat s Heren zegen op u daal,
 zijn gunst uit Sion u bestraal,
 Hij schiep t heelal, zijn naam ter eer
 looft, looft dan aller heren Heer!

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

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 8:26-40 (NBV)
26Een  engel  van de  Heer  zei tegen  Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de 
verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27Filippus  deed wat hem gezegd 
werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een  
eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de  koningin  van Ethiopië, die 
belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest 
om daar God te aanbidden 28en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de  
profeet   Jesaja  te lezen. 29De Geest zei tegen  Filippus: ‘Ga naar die man daar 
in de wagen.’ 30Filippus  haastte zich naar hem toe en hoorde hem de  profeet   
Jesaja  lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31De Ethiopiër 
antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft [de weg wijst]?’ 
Hij nodigde  Filippus  uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32Dit was 
het schriftgedeelte dat hij las:
 ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;



6

 als een lam dat stil is bij zijn scheerder
 deed hij zijn mond niet open.
 33Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan,
 wie zal van zijn nakomelingen verhalen?
 Want op aarde leeft hij niet meer.’
34De  eunuch  vroeg aan  Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de  profeet  het 
heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35Daarop begon  Filippus  met hem 
te spreken over het  evangelie  van  Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als 
uitgangspunt nam. 36Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, 
en de  eunuch  zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet  gedoopt  kunnen worden?’* 
38Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel  Filippus  
als de  eunuch, waarna  Filippus  hem  doopte. 39Toen ze uit het water kwamen, 
greep de  Geest van de  Heer   Filippus  en nam hem mee, en de  eunuch  zag 
hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40Filippus  kwam 
terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het  
evangelie, tot hij in  Caesarea  aankwam.

* Jongere handschriften hebben een extra vers: ‘[37] Filippus zei tegen hem: “Indien u gelooft met 
heel uw hart, is het toegestaan.” Hij antwoordde: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God 
is.”’

Zingen: Lied 350:3,4,6
3.  Tot ondergang zijn wij gedoemd,
 als God ons niet bij name noemt,
 maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
 door ‘t water van de doodsjordaan.

4.  Wij staan geschreven in zijn hand,
 Hij voert ons naar ‘t Beloofde Land.
 Als kinderen gaan wij zingend voort.
 De Vader is het die ons hoort.

6.  De eunuch, nu niet meer onrein,
 mag onder uw beminden zijn.
 Ja, alle volken zijn in tel
 bij U, o God van Israël!

Verkondiging 

Zingen: Opw. 770
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven: 1e collecte Kerk in actie -Stichting Sozo
(plek voor jongeren in de sloppenwijk)
2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Ps. 150
1. Looft God, looft Hem overal.
 Looft de Koning van ‘t heelal
 om zijn wonderbare macht,
 om de heerlijkheid en kracht
 van zijn naam en eeuwig wezen.
 Looft de daden, groot en goed,
 die Hij triomferend doet.
 Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
	 harp	en	fluit,	verheerlijkt	Hem!
 Cither, cimbel, tamboerijn,
 laat uw maat de maatslag zijn
 van Gods ongemeten wezen,
 opdat zinge al wat leeft,
 juiche al wat adem heeft
 tot Gods eer. Hij zij geprezen.
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Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten worden vanmiddag en vanavond gehouden
   Aanvang: 16.30 uur voorganger:ds. G.H. Labooy
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen

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


