
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

03-02 om 16:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen                             Middagdienst 

03-02 om 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                        

10-02 om 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw           Gezin-School-Kerkdienst   

10-02 om 19:00 uur Voorganger ds. G. Fredikze uit Harderwijk               Zangdienst 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 3 februari 2019 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Agathe Driegen  

Organist: Martien van der Knijff 

m.m.v. muzikanten uit de Hoeksteen  

Kosters: Jan en Berta Aarten   

 
Thema: ‘Dan zal de heilige Geest u geschonken worden!’ 

 

 

 
 

 

 

Viering van de Heilige Doop, bediend aan 

 
Hendrik Jacobus, roepnaam Job, zoontje van Eric en Judith Henssen  

Niek, zoontje van Martin en Jessica Meuleman, broertje van Emma, Zara en Thijs  

Christiaan Hendrik-Jan, roepnaam Julian, zoontje van Karlo en Irene Esselink 

Damian Harm, zoontje van Cheryl en Harmen Dekker; broertje van Maureen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen komen terug van de nevendienst. 

 

Danken met en voor elkaar bidden 

 

Inzameling van de gaven (Daarbij wordt gezongen: Opwekking 740)  

1e collecte: Diaconie    

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

1. Ik bid dat God jou zegent,  2. Ik bid dat God jou zegent, 

jij lieve, kleine schat.   jij lieve, kleine schat; 

en dat Hij jou zal geven   en dat het ver zal rijken, 

de wensen van je hart.   tot in jouw nageslacht. 

 

3. Want Hij is de Almachtige,  4. Ik bid dat God jou zegent, 

de Schepper van ´t heelal.   dat door jouw leven heen 

Hij maakte alles prachtig   je steeds weer zult ervaren: 

en jou bovenal.    ´God laat me niet alleen´. 

 

Zingen Slotlied: Hemelhoog 233: 1, 2 en 4 
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,   2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

o Heiland die de wijnstok zijt!    niets kan ik zonder U, o Heer! 

Uw kracht moet in mij overvloeien,  In uw gemeenschap kiemt er leven 

of 'k ben een wis verderf gewijd.    en levensvolheid meer en meer! 

Doorstroom, beziel en zegen mij,    Uw Geest moet in mij uitgestort: 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!    de rank die U ontvalt, verdort. 

 

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 

Het werk in needrigheid begonnen, 

wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

Wat in de windslen sliep, ontbot, 

en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 

Heenzending en Zegen 

 

Amen van de gemeente op de dienst: Gezang 456: 3 

3. Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

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

 



Zingen Lied 672: 2, 3 en 6 

2. O Geest der eeuwigheid,   3. In 't lichaam van de Heer 

gij Trooster aller tijden,   tot leden uitverkoren, 

deel thans uw zegen uit   zijn wij door uwe kracht 

aan wie uw komst verbeiden.  als kindren nieuw geboren. 

O heldere fontein,    Deel dan uw gaven uit, 

die uit Gods tempel welt,   wees met uw kracht nabij. 

gij wordt een brede stroom   Dat ieder op zijn plaats 

die met de eeuwen zwelt.   een levend lidmaat zij. 

 

6. Vul aan wat ons ontbreekt, 

want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van 

de vrede uit den hoge, 

laat dat, verheven licht, 

in vuur en wind vergaan. 

Houdt Gij ons staande door 

het wonder van Gods naam. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Opwekking 599 

1. Nog voordat je bestond,   2. En wat je nu ook doet, 

kende Hij je naam.    Zijn liefde blijft bestaan. 

Hij zag je elk moment   En niets wat jij ooit deed, 

en telde elke traan.    verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je hield,   Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen zoon.   gaf hij Zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar   En nu is alles klaar 

tot dat je komt.    wanneer jij komt. (refr.) 

 

Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn - is bij hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.  

 

3. En wat je nu ook doet, 

Zijn liefde blijft bestaan. 

En niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf hij Zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar 

wanneer jij komt. (refr.) 

 

Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 345: Ik heb de vaste grond gevonden 

Opwekking 598: Machtige Heer grote Verlosser  

 

Woord van welkom 
 

Zingen Psalm 87: 1 en 3 
1. Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 

door uwe poort zal ieder binnentreden.  

 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

en doen de naam van Sions kindren dragen. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen Psalm 87: 4 

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

dansend de harpen en cymbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

zingend: “In U zijn al onze fonteinen”. 

 

Instellingswoorden 
 

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 aan tot in de voleinding? 

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 370  (allen gaan staan) 

1. ‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader,   2. 'k Geloof dat Hij ten derde dage  

almachtig Koning op zijn troon.    weer opgestaan is uit de dood,  

Schepper van hemel en van aarde    is naar de hemel opgevaren,  

en in zijn eengeboren Zoon,    zit aan de rechterhand van God.  

die ik als mijn Verlosser eer    Vanwaar Hij met bazuingeschal  

in Jezus Christus, onze Heer.    eenmaal ten oordeel komen zal  

 

3. Ook wordt de Geest door mij beleden.  

'k Geloof een kerk die God ons geeft  

ware gemeenschap van de heil'gen,  

dat God mijn zonden steeds vergeeft,  

mijn lichaam van de dood bevrijdt  

en dat ik leef in eeuwigheid. 

Doopgebed (De kinderen van de nevendienst komen naar voren)  

 

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 Opwekking 733 (staande) 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein:          Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

  

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.   (refr.) 

  

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.) 

 

De dopelingen worden weggebracht, daarna mogen de kinderen naar de nevendienst. 

 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Handelingen 2: 36-42   

36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, 

door God tot Heer en Messias is aangesteld.’ 

37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de 

andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van 

uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te 

krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u 

geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, 

onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij 

hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit 

verdorven mensengeslacht!’  

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het 

aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht 

van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich 

aan het gebed. 


