
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op zondag 
6 mei 2018 om 9.30 uur waarin de 
Heilige Doop wordt gevierd en bediend.

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Janny Mateboer

Organist: Gerwin van der Plaats
m.m.v. muzikanten

Kosters: Jan en Berta Aarten
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Zingen voor de dienst:
- ‘Rond het licht dat leven doet’ (NLB 287: 1, 2)
- ‘Hoe groot zijt gij’ (opw 407)

Welkom 

Aanvangslied: ‘Jezus leeft en ik met Hem’ (NLB 641: 1, 3)
1. Jezus leeft en ik met Hem!
 Dood, waar is uw schrik gebleven?
 Hem behoor ik en zijn stem
 roept ook mij straks tot het leven,
 opdat ik zijn licht aanschouw,
 dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
 Niets kan mij van Jezus scheiden.
 Hij zal, als de vorst der nacht
 mij tenakomt, voor mij strijden.
 Drijft de vijand mij in ‘t nauw,
 dit is al waar ik op bouw.

Stil gebed 

Bemoediging 

Groet

Zingen lied: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (NLB 91a: 1, 2, 3)
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
 hoeft niet te vrezen voor de dood.
 Zoek je bij Hem om onderkomen 
 dan wordt zijn vrede jou tot brood.
 God legt zijn vleugels van genade
 beschermend om je heen als vriend
 en Hij bevrijdt je van het kwade,
 opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen
 om jou tot vaste gids te zijn.
 Zij zullen je op handen dragen
 door een woestijn van hoop en pijn.
 Geen bange nacht zal je doen beven,
 geen ziekte waar een mens van breekt.
 Lengte van leven zal God geven,
 rust aan de oever van een beek.
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3. Geen duister zal je overvallen,
 er is een licht dat eeuwig brandt.
 Duizenden doden kunnen vallen, 
 jij blijft geschreven in Gods hand.
 God is een schild voor zijn getrouwen
 die leven van geloof alleen.
 Hij zal een nieuwe hemel bouwen
 van liefde om hun tranen heen.

Wetslezing: Micha 6:6-8
6. ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven 
God? Moet ik hem tegemoet treden met  brandoffers, zou hij eenjarige stieren 
aanvaarden? 7. Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, 
stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste  kind  geven voor wat ik heb 
misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn  zondig  leven?’
8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je 
God.

Zingen lied: ‘Vul opnieuw mijn hart’ (OPW 343)
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.
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Doop
 Onderwijzing

 Binnenkomst kinderen en zingen lied: ‘O Here God, ons liefst verlangen’ 
 (NLB 778: 1, 2, 4)
 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?

 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

 Geloften doopouders
 
 Geloofsbelijdenis

 Zingen lied: ‘Juich, want Jezus is Heer’ (opw 174) 
 Refrein:  Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
       verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.
       Hij is verrezen en leeft,
       Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

 Liefde bedekt zijn schepping,
 de bloemen, de vogels, het gras.
 Zou Hij dan jou vergeten,
 Jezus die blinden genas, verrees.
 (Refrein)

 Wees als een boom die vruchtdraagt,
 ieder seizoen op zijn tijd.
 Drink van het levend water,
 Jezus, de bron voor altijd, verrees.
 (Refrein)

 Doopgebed
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 Kindermoment

 Doop
 Luca van Dyk
 Micha Joas (Micha) Witteveen

 Gelofte
 Dan mag ik u nu allemaal vragen om te gaan staan en ik vraag u, als 
 gemeente van Christus, antwoord te geven op de vraag van de aanvaarding:
 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?
 Ja, dat beloven wij

	 Loflied	‘Ik	zal	er	zijn’	(Sela)
 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’.

 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.

 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.

 ‘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’.

 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 worden weggedragen

Gebed
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Schriftlezing: Jozua 4:1-11 
1. Nadat het hele volk de  Jordaan  was overgetrokken, zei de HEER tegen  Jozua: 
2. ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, 3. en zeg hun dat ze van de plaats 
waar de  priesters  in de  Jordaan  staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten 
ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ 
4. Jozua  liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke  stam  van Israël, en nadat hij 
hen bij elkaar geroepen had, 5. zei hij tegen hen: ‘Ga voor de  ark  van de HEER, 
uw God, de  Jordaan  in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één 
voor elke  stam  van Israël. 6. Ze zullen een  gedenkteken  voor u zijn. Wanneer uw  
kinderen  later zullen vragen wat die stenen betekenen, 7. dan moet u ze vertellen 
dat het water van de  Jordaan  werd tegengehouden door de aanwezigheid van de  
ark  van het  verbond  met de HEER. Vertel ze dat toen de  ark  de  Jordaan  in ging 
het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig  
gedenkteken  zijn.’ 8. De mannen deden wat  Jozua  hun had gezegd. Ze haalden 
twaalf stenen uit de  Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan  Jozua  had 
opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze 
daar neer. 9. Jozua  richtte ook twaalf stenen op in het midden van de  Jordaan, 
op de plaats waar de  priesters  stonden die de  ark  van het  verbond  droegen. 
Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. 10. De  priesters  die de  ark  
droegen stonden in het midden van de  Jordaan, totdat de opdracht die  Jozua  
het volk in naam van de HEER gegeven had volledig was uitgevoerd, volgens de 
opdracht die hij al van  Mozes  gekregen had. Het volk trok zo snel mogelijk over, 
11. en toen het volledig aan de overkant was gingen ook de  priesters  met de  ark  
van de HEER  naar de overkant en trokken ze verder voor het volk uit.

1 Korinthe 10:1-2 en 11-13
1. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal 
door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, 2. dat ze zich 
allemaal in de naam van  Mozes  lieten  dopen  in de wolk en in de zee.

11. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven 
om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. 12. Laat daarom 
iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. 13. U 
hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God 
is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u 
mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Zingen Lied: ‘God zij geloofd’ (Psalm 112: 1, 3)
1. God zij geloofd en hoog geprezen.
 Welzalig die de Heere vrezen.
 Wie in zijn hart Gods wet bewaarde,
 zijn nageslacht is groot op aarde.
 Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen,
 beërft een overvloed van zegen.
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3. Wel hem, die geeft te allen tijde,
 die zich door liefd’ en recht laat leiden.
 Hij is standvastig, wankelt nimmer,
 zijn goede trouw bestaat voor immer.
 Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen,
 de Heer zal steeds zijn schuilplaats wezen.
 
Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen lied: ‘Houd me dicht bij U’ (OPW 616)
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Pastorale mededelingen

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 
 1e collecte bestemd voor Kerk in Actie - Missionair werk en kerkgroei              
 2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst
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Slotlied: ‘Ik hef mijn ogen’ (OPW 640)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Zegen (3x amen)

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

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn vandaag om:
16.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw

19.00 uur, voorganger ds. Joh. A. Woudenberg
   


