
 
LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 18 november 2018 
  Aanvang: 10.00uur 

   Voorganger: ds. H.J. van Maanen 
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Viering van de Heilige Doop, bediend aan: 

 
Senn van Asselt 

Kai Karst de Lange 
Sterre Ymy van Lohuizen 

Nathan Gerrit Mulder 
Twan Marius Paters 
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Zingen voor de dienst 
Psalm 87: 1,2 en 4 
NLB 753: 1, 3 en 6. ‘ Er is een land van louter licht’  
 
Mededelingen 
 
Zingen aanvangslied Opwekking 797 
1. U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 
refrein 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
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Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn 

 
Bridge 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
Refrein 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij de dienst 
 
Zingen Opwekking 518  (naar psalm 139) 
Heer, U doorgrondt en kent mij;    refrein: 
mijn zitten en mijn staan        Heer, U bent altijd bij mij, 
en U kent mijn gedachten,       U legt uw handen op mij 
mijn liggen en mijn gaan.        en U bent voor mij 
De woorden van mijn mond,       en naast mij 
o Heer, die zijn voor U bekend     en om mij heen. 
en waar ik ook naar toe zou gaan,  Heer, U bent altijd bij mij, 
ik weet dat U daar bent.         U legt uw handen op mij 
                       en U bent voor mij   
Heer, U doorgrondt en kent mij,    en naast mij 
want in de moederschoot        en om mij heen 
ben ik door U geweven;         elke dag.  
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
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Doop 
Onderwijzing 
 
Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht 
Zingen Lied 354: 1 en 3 (NLB) 
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. 
 

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 

 
Presentatie en naamgeving 
 
Zingen lied 354: 4 (NLB) 
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 

 
Geloften 
 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Psalm 100: 2 en 4 
2. Roept uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 
4. Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
 
Doopgebed 
 
 
Kindermoment 
Kinderen zingen ‘k Heb Jezus nodig 
 
 
Doop 

Senn van Asselt 
Kai Karst de Lange 

Sterre Ymy van Lohuizen 
Nathan Gerrit Mulder 
Twan Marius Paters 
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Gelofte 
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 
 
 
Zingen Hemelhoog 502 begeleid door Gerko Paters en 
Danielle van Asselt 
1. In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

 
2. Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 

 
Refrein 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
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3. In zijn lichaam ingelijfd: 

Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. refrein 

 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Kinderen worden weggedragen 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Genesis 22:1-19  
221Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. 
‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde 
Abraham. 2‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel 
houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de 
Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je 
wijzen zal.’ 3De volgende morgen stond Abraham vroeg 
op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en 
zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en 
ging op weg naar de plaats waarover God had 
gesproken. 4Op de derde dag zag Abraham die plaats in 
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de verte liggen. 5Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven 
jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om 
daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie 
terug.’ 6Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de 
schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en 
het mes. Zo gingen zij samen verder. 7‘Vader,’ zei Isaak. 
‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ 
antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ 
zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor 
het offer?’ 8Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van 
een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij 
verder. 9Toen ze waren aangekomen bij de plaats 
waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar 
een altaar, schikte het hout erop, bond zijn 
zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het 
hout. 10Toen pakte hij het mes om zijn zoon te 
slachten. 11Maar een engel van de HEER riep vanuit de 
hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
hij. 12‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu 
weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, 
je enige, niet willen onthouden.’ 13Toen Abraham opkeek, 
zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt 
in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats 
van zijn zoon. 14Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin 

voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag 
zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’ 
15Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de 
hemel tot Abraham. 16Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf 
– spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je 
mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17zal ik je 
rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er 
sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand 
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langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van 
hun vijanden in bezit krijgen. 18En alle volken op aarde 
zullen wensen zo gezegend te worden als jouw 
nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’ 19Daarna 
ging Abraham terug naar zijn knechten. Samen gingen ze 
weer op weg naar Berseba, en daar 
bleef Abraham wonen. 
 
Lucas 2:41-51 
41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar 
Jeruzalem. 42Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer 
hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop van het feest 
vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem 
achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44In de 
veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap 
bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal 
onder hun verwanten en bekenden begonnen te 
zoeken. 45Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug 
naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. 46Na drie dagen 
vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren 
zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen 
stelde. 47Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn 
inzicht en zijn antwoorden. 48Toen zijn ouders hem 
zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: 
‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben 
met angst in het hart naar je gezocht.’ 49Maar hij zei tegen 
hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik 
in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50Maar ze 
begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51Hij reisde met hen 
terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. 
Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in 
haar hart. 52Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam 
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nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de 
mensen. 
 
 
Zingen Psalm 96:1 
1. Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 

zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.  

 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 418 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg. 
Wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis, 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
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Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  

1e collecte voor: Diaconie 
  2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Zingen slotlied Opwekking 746 
1. De God van de vrede     2. Hij is als een schaduw 

geeft jou zijn zegen         die met je meegaat 
op alle wegen             jou nooit alleen laat 
die je zult gaan            want Hij is trouw 
Wanneer het meevalt       Ontvang nu de vrede 
of soms ook tegen          en de genade 
bij zon en bij regen         van God, onze Vader 
zal Hij naast je staan        Zo zegent Hij jou 

 
 
 
Zegen (3 keer Amen) 
 


