
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

17-06 om 16:30 uur Voorganger ds. H. Engelsma                                 

17-06 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen            

24-06 om 09:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy                          V

24-06 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen                          

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN BIJ DE UITGANG? 

           Middagdienst 

          Verdiepingsdienst 

G.H. Labooy                          Voorbereiding H.A   

                        Jongerendienst 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde 

 Geme

Thema: ‘Vol vreugde water putten uit de bron van het heil’
 

 

 

Viering van de Heilige Doop, bediend aan

Joris Wim, zoon van Suzanne en Anne Jan Holtland

Lotte, dochter van Alwin en Yvonne Koers, zusje van Ruud

Anna, dochter van Hans en Paula Slot, zusje van Daan

Ellemijn Grietje, dochter van Jetze Kloosterman 

en Annelies van Enk

Aaron en Jesse, zonen van Linda en Gijsbert Verhoek, broertjes van Niek.

 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 17 Juni 2018 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Wim Last  

Organist: Martien van der Knijff  

Kosters: Jan en Berta Aarten  

 
Vol vreugde water putten uit de bron van het heil’ 

 

 

 

Viering van de Heilige Doop, bediend aan 

 

, zoon van Suzanne en Anne Jan Holtland 

, dochter van Alwin en Yvonne Koers, zusje van Ruud 

, dochter van Hans en Paula Slot, zusje van Daan 

, dochter van Jetze Kloosterman  

en Annelies van Enk-Kloosterman 

, zonen van Linda en Gijsbert Verhoek, broertjes van Niek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen komen terug van de nevendienst. 

 

Filmpje nevendienst 

 

Danken met en voor elkaar bidden 

 

Inzameling van de gaven 1
e
 collecte: Diaconie 

    2
e
 collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Lied 838: 1, 3 en 4 
1. O grote God die liefde zijt,  

o Vader van ons leven,  

vervul ons hart, dat wij altijd  

ons aan uw liefde geven.  

Laat ons het zout der aarde zijn,  

het licht der wereld, klaar en rein.  

Laat ons uw woord bewaren,  

uw waarheid openbaren.  

 

3. Leer ons het goddelijk beleid  

der liefde te beamen,  

opdat wij niet door onze strijd  

uw goede trouw beschamen.  

Leg ons de woorden in de mond  

die weer herstellen uw verbond.  

Spreek zelf door onze daden  

van vrede en genade.  

 

4. Wij danken U, o liefde groot,  

dat Christus is gekomen.  

Wij hebben in zijn stervensnood  

uw diepste woord vernomen.  

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  

en het wordt overal volbracht  

waar liefde wordt gegeven,  

wij uit uw liefde leven. 

 

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. 

 



DIENST VAN DE SCHRIFTEN:  

 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Jesaja 12: 1-6 
1 Op die dag zul je zeggen: 

‘Ik zal u loven, HEER. 

U bent woedend op mij geweest, 

maar uw toorn is geweken, u troost mij. 

2 God, hij is mijn redder. 

Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 

want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 

hij heeft mij redding gebracht.’ 

3 Vol vreugde zullen jullie water putten 

uit de bron van de redding. 

4 Op die dag zullen jullie zeggen: 

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 

Maak alle volken zijn daden bekend, 

verkondig zijn verheven naam. 

5 Zing een lied voor de HEER: 

wonderbaarlijk zijn zijn daden. 

Laat heel de aarde dit weten. 

6 Jubel en juich, inwoners van Sion, 

want groot is de Heilige van Israël, 

die in jullie midden woont.’ 

 

 

Verkondiging 

 

 

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.  

 

Zingen voor de dienst 
HemelHoog 38: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Psalm 121) 

HemelHoog 608: Maak een vrolijk geluid voor de Heer.  

(Met dit lied haken we met de kinderen aan bij het thema: ‘Vol vreugde zullen jullie 

water putten uit de bron van de redding’). 

 

Woord van welkom 
 

Zingen: Psalm 139: 1 en 8 
 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 

die met uw liefde mij geleidt, 

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 

in 't diepst der aarde opgebouwd. 

Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen HemelHoog 294a  

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,   2. Want dit water brengt nieuw leven 

neem ik mee naar de rivier.    en verfrist mij elke dag 

Heer, vergeef mij en genees mij.   ’t Is een stroom van uw genade, 

Vader, kom, ontmoet mij hier.   waar ’k U steeds ontmoeten mag.  (refr.) 

 

Refr:  Here Jezus, neem mijn leven,  3. Kom ontvang een heel nieuw leven, 

ik leg alles voor u neer.    kom en stap in de rivier. 

Leid mij steeds weer naar het water,  Jezus roept je, Hij verwacht je 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer.   en Hij zegt: ‘Ontmoet mij hier’.   (refr.) 

 

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 HemelHoog 505    (de dopelingen worden binnengedragen) 

1. Kind, wij dragen je op handen     

naar water van de bron.      

Want jouw leven mag niet stranden,     

niet vergaan in het waarom.  (refr.)    

 

refrein.  Door het water vroeg of later 

kom je dichtbij het geheim. 

In de hoge hemel staat er 

dat je kind van’t licht mag zijn. 

 

2. Als jouw naam wordt uitgesproken    

over duister water heen,      

is jouw eenzaamheid doorbroken    

ben je hier niet meer alleen.  (refr)    

 

3. Water, water, laat het stromen, 

teken en herinnering 

van een eeuwig heimwee dromen, 

van een altijd nieuw begin.  (refr.) 

 

4. Opgenomen en verbonden  

met de Naam die vrede is, 

gaat jouw leven niet ten onder  

en het wordt niet uitgewist.  (refr.) 

 

 

Presentatie en Naamgeving (ouders gaan staan) 
Ouders, welke naam zal je kind dragen, van nu tot in het Koninkrijk van Jezus  

als alles zal zijn voltooid? …. 

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: Zingen Hemelhoog 334  (allen gaan staan) 

1. Ik geloof dat God mijn Vader,   2. Ik geloof dat Jezus Heer is, 

bron van al het goede is,    die zachtmoedig binnenrijdt, 

die van hemel en van aarde    aan wie alle dank en eer is: 

schepper, herder, hoeder is:    zaad, tot ondergang bereid 

Hij zal weiden, medelijden,    opgestaan en opgevaren 

teder als een moeder is.    keert Hij weer in heerlijkheid. 

 

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster  

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 

 

De kinderen van de nevendienst komen naar voren en zingen een lied  

 

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 354: 1, 3 en 4 (staande) 
1. Jouw leven staat aan het begin,  Refr. O Heer, bevestig ons bestaan, 

het heeft nog geen herinnering,    noem ons bij onze naam. 

het is zo weerloos en zo klein, 

je weet nog niet hoe het zal zijn. (refr.) 

 

3. Je huilt nog van verwondering,   4. Dat teken is een heilsgeheim: 

maar jij hoort hier, in onze kring.   God wil met jou verbonden zijn. 

Het water wacht, een diepe zee   Hij is nabij waar jij ook bent, 

geeft jou een taal, een teken mee. (refr)  omdat Hij je bij name kent.  (refr.) 

 

Orgelspel 

 

De dopelingen worden eerst weggebracht, daarna mogen de kinderen naar de 

nevendienst. 

 


