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  Viering Heilige Doop

 

 
   Voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Ouderling van dienst: dhr. Jan Prins
	 	 	 Organist:	dhr.	Martien	van	der	Knijff
   Kosters: Gerjan Prins en Rudy ten Hove

Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
 op zondag 9 september 2018 om 9.30 uur,
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Zingen voor de dienst:
- Oefenen lied van de maand: Lied 1005 (‘Zoekend naar licht’)
- Lied 778 (‘O Here God, ons liefst verlangen’) 

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 354:1,2,3,4 
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.
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2. Jij weet nog niet wat leven is,
 wat liefde is en wat gemis.J
 Jij weet nog niet van nee en ja,
 van ondergang en gloria.
Refrein:

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:

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:

Instellingswoorden en betekenis van de doop 

Zingen: Lied 237:1,2,3 (Zingende Gezegend)
1. Wij komen bij het water saam,
 Gij roept ons, Gij noemt onze naam
 en legt uw handen op ons hoofd-
 uw naam, o God, zij hooggeloofd!

2. Hier is het kind dat Gij ons gaf,
 het nadert nu het watergraf
 waarin het hulpeloos verdrinkt,
 tenzij Gij reddend het omringt.

3. Geef aan dit kind dat U behoort
 uw naam, uw veelbelovend woord,
 en zeg: Vrees niet, Ik ben erbij,
 wees maar niet bang, jij bent van Mij!

(kinderen worden binnengedragen)
Presentatie en Naamgeving
Belijdenis en beloften van de doopouders
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We belijden samen: Lied 705:1 (staande)
1. Ere zij aan God, de Vader,
    ere zij aan God, de Zoon,
    eer de Heilge Geest, de Trooster,
    de Drie-eenge in zijn troon.
    Halleluja, halleluja,
    de Drie-eenge in zijn troon!

Doopgebed

Kinderen komen naar voren
De kinderen van de kindernevendienst zingen: ‘Alle kinderen mogen komen’
Doopgedachtenis: ‘Jij bent ook gedoopt’
Doop en handoplegging

- Joas Alberts
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal het voor je 
doen. Psalm 37:5

- Julian Gerrit Veneman
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je 
hart. Spreuken 3:3

- Thijs Bastiaannet
Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, 
ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.’ 
Johannes 11:25,26

- Marlijn Limburg
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

- Femke Limburg
Jezus zegt: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ Johannes 
6:35

- Salomé Johanna Evelien van Maanen
Vrede is er wie op U vertrouwt. Jesaja 26:3

- Wout Limburg
Jezus zegt: ‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde.’ Johannes 15:9
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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: Lied 237:3,4 (Zingende Gezegend)
4. Heer, neem dit kind uit onze hand,
 draag het naar het beloofde land,
 draag het, o herder, in uw schoot,
 dwars door het water van de dood.

5. Uw naam zij  glorie toegebracht,
 die naam draagt nu een nieuw geslacht-
 Heer, Gij zijt goed voor ons geweest,
 lof zij U, Vader, Zoon en Geest!

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

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Zingen: Lied 1005:1
1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
 zoeken wij U, waarheid en kracht.
 Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
 schijn in de donkere nacht.

Refrein:
 Christus, ons licht,
 schijn door ons heen, schijn door het duister.
 Christus ons licht,
 Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Schriftlezing: Jesaja 42:18, 20, 21, 23, 24 en 43:1-3a (NBV) 
door Erika Limburg
18Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie! 20Mijn volk ziet veel, maar 
onthoudt niets, het heeft zijn oren open, maar hoort niets. 21Eens schepte de 
HEER er behagen in om de kracht van zijn onderricht te tonen omwille van zijn  
rechtvaardigheid. 23Is er iemand onder jullie die dit hoort, die aandachtig luistert 
en begrijpt wat er nu volgt? 24Wie heeft  Jakob  tot buit gemaakt, Israël uitgeleverd 
aan plunderaars? Is het niet de HEER, hij tegen wie wij hebben gezondigd? 
Zij wilden niet de weg gaan die hij wees, niet luisteren naar zijn onderricht.
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43:1Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep,  Jakob, die jou vormde,  Israël: Wees niet 
bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 2Moet 
je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet 
verschroeien. 3Want ik, de HEER, ben je God, de  Heilige  van Israël, je redder.

Zingen: Lied 1005:2,3
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
 zoekend naar hoop, troost in uw woord.
 Spreek door ons heen tot de verdrukten,
 zo wordt uw stem gehoord.
Refrein:
 Christus, ons licht,
 schijn door ons heen, schijn door het duister.
 Christus ons licht,
 Schijn ook vandaag, hier in uw huis

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
 zoekend naar water lijden zij dorst.
 Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
 U bent de vredevorst.
Refrein:

Schriftlezing: Lukas 3:1-3, 7-10, 21-22 door Helmert-Jan van Maanen
1In het vijftiende jaar van de regering van  keizer   Tiberius, toen  Pontius  Pilatus  
Judea bestuurde, en  Herodes   tetrarch  was over Galilea, zijn broer  Filippus  
over het gebied van Iturea en Trachonitis, en  Lysanias  over Abilene, 2en 
toen Annas en Kajafas  hogepriester  waren, richtte God zich in de woestijn 
tot Johannes, de zoon van  Zacharias. 3Daar ging Johannes in de omgeving 
van de  Jordaan  verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen 
en tot inkeer moesten komen, om zo  vergeving  van  zonden  te verkrijgen.
7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten  
dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het 
komende oordeel? 8Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg 
niet meteen bij jezelf: Wij hebben  Abraham  als vader. Want ik zeg jullie: God kan 
uit deze stenen  kinderen  van  Abraham  verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel 
van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en 
in het vuur geworpen.’ 10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen? 
21Heel het volk liet zich  dopen, en toen ook  Jezus  was  gedoopt  en hij 
aan het  bidden  was, werd de hemel geopend 22en daalde de  heilige  
Geest  in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een 
stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
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Zingen: Lied 1005:4,5
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
 zoekend naar warmte zijn velen koud.
 Maak ons een huis van levende stenen,
 schuilplaats door U gebouwd.
Refrein:
 Christus, ons licht,
 schijn door ons heen, schijn door het duister.
 Christus ons licht,
 Schijn ook vandaag, hier in uw huis

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
 voor zoveel leed, zoveel gemis.
 Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
 totdat uw rijk hier is.
Refrein:

Verkondiging 

Zingen: Lied 538:1,2,4
1. Een mens te zijn op aarde
 in deze wereldtijd,
 is leven van genade
 buiten de eeuwigheid,
 is leven van de woorden
 die opgeschreven staan
 en net als Jezus worden
 die ‘t ons heeft voorgedaan.

2. Een mens te zijn op aarde
 in deze wereldtijd,
 is komen uit het water
 en staan in de woestijn,
 geen god onder de goden,
 geen engel en geen dier,
 een levende, een dode,
 een mens in wind en vuur.

4. Een mens te zijn op aarde
 in deze wereldtijd,
 dat is de Geest aanvaarden
 die naar het leven leidt;
 de mensen niet verlaten,
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 Gods woord zijn toegedaan,
 dat is op deze aarde
 de duivel wederstaan.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst
Zingen: Opw. 428
1. Genade, zo oneindig groot.
 Dat ik, die ‘t niet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ‘k zien.

2. Genade die mij heeft geleerd
 te vrezen voor het kwaad.
 Maar ook - als ik mij tot Hem keer
 dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
 mag stralen als de zon,
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
 dat ik genade vond.)2x

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang
(Na de dienst is er gelegenheid de doopouders voor in de kerk te feliciteren)

  
  
  De volgende Eredienst is vanmiddag en vanavond
  Aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. G.J. Robben
  Aanvang: 19.00 uur Voorganger: ds. G.H. Labooy


