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   Viering Heilige Doop

  Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente
   ‘De Hoeksteen’
  op zondag 17 maart 2019 om 9.30 uur,
  Voorganger: ds. A.H. van Veluw
  Ouderling van dienst: dhr. Hendrik Hensen
  Organist: dhr. Jaap Kok
  Met medewerking van Hoeksteenband
  Kosters: Jan en Berta Aarten
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Zingen voor de dienst:
- Opw. 595 (‘Licht van de wereld’)
- Opw. 464 (‘Wees stil voor het aangezicht van God’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 105:1,3
1. Looft God den HEER, en laat ons blijde
 zijn glorierijke naam belijden.
 Meldt ieder volk en elk geslacht
 de wonderen die God volbracht.
 Gij die van harte zoekt den HEER,
 verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
 regeert en oordeelt heel de aarde.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
 tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham zijn vrind
 bevestigt Hij van kind tot kind.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Instellingswoorden en betekenis van de doop 

Zingen: Lied 778:1,2,3,4
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?

3. Geef dat wij niets zozeer begeren,
 als dat ons kind U kennen zal,
 die U in Christus onze Here
 geopenbaard hebt eens voor al.

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,
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(kinderen worden binnengedragen)
Presentatie en Naamgeving
Belijdenis en beloften van de doopouders

We belijden samen: HH 344 (staande)
1. Ik geloof dat God mijn Vader
 Bron van al het goed is,
 die van hemel en van aarde
 Schepper, Herder, Hoeder is:
 Hij zal weiden, medelijden,
 teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
 die zachtmoedig binnenrijdt,
 aan wie alle dank en eer is:
 zaad tot ondergang bereid.
 Opgestaan en opgevaren
 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

Kinderen komen naar voren

Kinderen van de nevendienst zingen: 
‘Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij je’

Doopgedachtenis: ‘Jij bent ook gedoopt’
Doop en handoplegging

- David Albert Netjes
Een Psalm van David: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen 
gevaar, want U bent bij mij. Psalm 23:4a

- Nova Backhaus
‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je 
hart.’ Spreuken 3:3

- Lize Dicky Berdien Felix
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



4

- Robin van Putten
‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Johannes 20:29b

- Nova van der Kolk
‘Wijs mij Uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid, 
vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam.’ Psalm 86:11

- Kristian Tertoolen
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

- Aline Esra Spinder
‘Ik vertrouw op Uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt, ik zal 
zingen voor de HEER, Hij heeft mij geholpen.’ Psalm 13:6

- Damian Harm Dekker
Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.
’ Romeinen 10:13

- Jantien Linda Verolme
‘Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.’ Psalm 37:4

- Alieanne Verolme
Jezus zegt: ‘Ik ben de goede Herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen 
kennen Mij.’ Johannes 10:14

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

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

De dopelingen weggebracht en de kinderen gaan naar de nevendienst)

Zingen: Lied 558:1,5,6
1. Jezus, om uw lijden groot,
 om uw leven en uw dood
 die volbrengen ‘t recht van God,
 Kyrie eleison.

5. Here, om uw bloedig zweet,
 als Ge alleen de wijnpers treedt,
 om de kelk vol bitter leed,
 Kyrie eleison.
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6. Om het zwijgen, het geduld,
 waarmee Gij de wet vervult,
 als men vruchtloos zoekt naar schuld,
 Kyrie eleison.

Schriftlezing: Lukas 22:39-53 (NBV)
39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen 
volgden hem. 40Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie 
niet in beproeving komen.’ 41En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp 
ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u het wilt, neem 
dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ 
43Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. 44Hij werd 
overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels 
als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de 
leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei tegen 
hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’
47Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep 
de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om hem 
te kussen. 48Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon 
uit met een kus?’ 49Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging 
gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ 
50En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem 
zijn rechteroor af. 51Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ 
Hij raakte het oor aan en genas de man. 52Tegen de hogepriesters en 
tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei 
hij: ‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? 
53Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me 
uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’

Zingen: Lied 142:2,4,5 (Zingende Gezegend)
2. Blijf hier en waakt met Mij!
 O, ging aan Mij voorbij
 de beker die Ik drinken moet!
 Maar als Gij wilt, mijn Vader,
 treed Ik gewillig nader,
 dan smaakt het allerzuurste zoet.

4. Bijft hier en waakt met Mij!
 Hebt gij geen medelij?
 Gij wist dat gij niet slapen mocht!
 Kunt gij niet één uur waken
 zonder in slaap te raken?
 Bidt God dat gij niet wordt verzocht!
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5 .Ach, slaapt dan nu maar voort,
 slaapt verder, ongestoord,
 Ik blijf wel waken deze nacht;
 Ik blijf bij u, mijn schapen,
 uw herder zal niet slapen;
 slaapt gij maar voort- ik houd de wacht.

Verkondiging 

Zingen: Gez. 180:1,2,3,7
1. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
 De Heiland heeft bewust die weg genomen.
 Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
 aanvaardt het lijden.

2. Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;
 verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt.
 Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:
 zo zijn wij allen.

3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
 Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
 Hij ging terug en heeft alleen geleden,
 eenzaam gebeden:

7. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
 wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
 Verander ons en reinig onze harten,
 o Man van smarten!

Paasproject kindernevendienst

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakonie
      2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 770
1. 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’.

2. 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.
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 Refrein:
 ‘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 ‘m Ik zal er zijn’.

3. 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.

4. 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.
 Refrein:

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

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en Onderhoud Kekrkelijke 
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 zijn:
 vanmiddag aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. R.J. Perk te Nijverdal
 vanavond aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
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