
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 05-05-2019 

 Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  
Ouderling van dienst: Wout Limburg  

                             Organist: Jeroen van der Scheer 
                                 Muzikanten: GO(U)D 

Kosters: Jan en Berta Aarten 
Bediening Heilige Doop 

Zingen voor de dienst  
Lied 280: 1, 2 en 3 
1.De vreugde voert ons naar dit huis   2.Dit huis van hout en steen, dat lang 

waar t Woord aan ons geschiedt.     de stormen heeft doorstaan, 
God roept zijn Naam over ons uit     waar nog de wolk gebeden hangt 
en wekt in ons het lied.           van wie zijn voorgegaan, 

 
3.Dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
Lied 642: 1, 4 en 5 
1.Ik zeg het allen, dat Hij leeft,       4.Tenonder ging de sterke dood, 

dat Hij is opgestaan,             tenonder in de vloed; 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft    nu straalt ons in het morgenrood 
waar wij ook staan of gaan.        zijn toekomst tegemoet. 
 

5.De donkre weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 

 
Welkom 
 
Zingen aanvangslied: Psalm 77: 5, 6, 7 (DNP)  
5.Heilig is uw weg, verheven.     6. Schrik beving de oceanen  

Welke afgod zou niet beven?      toen uw hand een pad kwam banen. 
God, wie is als U zo groot?        Wolken stortten water uit 
U alleen redt van de dood.        en de hemel dreunde luid. 
In uw macht en uw genade        Dreigend flitsten bliksemschichten, 
doet U wonderlijke daden.        die de wereld fel verlichtten. 
Dat bewees U wereldwijd         Heel de aarde kromp ineen 
toen uw arm ons heeft bevrijd.      toen U luisterrijk verscheen. 
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7.Niet te stuiten, onverschrokken, 

bent U door de zee getrokken. 
Onnavolgbaar was het pad 
dat U uitgekozen had. 
Als een trouwe herder leidde 
U het volk dat U bevrijdde. 
U bracht hen door Mozes’ hand 
veilig naar de overkant. 

 
Stil gebed / Bemoediging / Groet 
 
Zingen Opwekking 640  
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer, die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
Mijn hulp is van U, Heer. 
 
Doop 
Onderwijzing 
 
Zingen: Opwekking 518 
Kinderen worden ondertussen binnengebracht 
1.Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent. 
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Refrein 
Heer, U bent altijd bij mij,         2.Heer, U doorgrondt en kent mij, 
U legt uw handen op mij          want in de moederschoot 
en U bent voor mij              U bent oneindig groot. 
en naast mij                 Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
en om mij heen.               dat U mijn leven kent 
Heer, U bent altijd bij mij,          en wat er ook gebeuren zal, 
U legt uw handen op mij          dat U steeds bij mij bent. 
en U bent voor mij              refrein 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
 
 
Presentatie en naamgeving 
Geloften 
 
Zingen Lied 354: 1 en 2 
1.Jouw leven staat aan het begin,       2.Jij weet nog niet wat leven is, 

het heeft nog geen herinnering,        wat liefde is en wat gemis. 
het is zo weerloos en zo klein,         Jij weet nog niet van nee en ja 
je weet nog niet hoe het zal zijn.        van ondergang en gloria. 
O Heer, bevestig ons bestaan,         O Heer, bevestig ons bestaan 
noem ons bij onze naam.            noem ons bij onze naam. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Doopgebed 
 
Zingen Lied 354: 3 en 4 
3.Je huilt nog van verwondering,      4.Dat teken is een heilgeheim: 

maar jij hoort hier, in onze kring.       God wil met jou verbonden zijn. 
Het water wacht, die diepe zee       Hij is nabij waar jij ook bent, 
geeft jou een taal, een teken mee.      omdat Hij je bij name kent. 
O Heer, bevestig ons bestaan,        O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam.           noem ons bij onze naam. 
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Kindermoment 
 
Doop 

 
Bram Job Harm (Bram) Bastiaannet 

 
Elin Gerjanne (Elin) de Ruiter 

 
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 ‘Doop’ (Sela) 
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 1 
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. 

 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
Refrein 1 
Refrein 2 
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. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Exodus 15:1-21  (NBV) 
1Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: 
‘Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en 
ruiters wierp hij in zee. 2De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, de  
HEER kwam mij te hulp.Hij is mijn God, hem wil ik eren, de God van mijn 
vader, hem loof en prijs ik. 3Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld. 4De  
wagens van de farao slingerde hij in zee. Daar, in de Rietzee, verdronk 
het leger, zijn beste officieren kwamen om. 5Wild kolkend water overspoelde 
hen,ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen.6Uw hand, HEER, 
ontzagwekkend in kracht, uw hand, HEER, verplettert de vijand. 7U toont uw 
majesteit en breekt uw tegenstanders, uw toorn ontbrandt en verteert hen als 
stro.8De adem van uw neus stuwde het water omhoog, de wilde watermassa’s 
stonden als een wal,het kolkende water stolde in het diepst van de zee. 
9De vijand dacht: Ik achtervolg hen, haal hen in, verdeel de buit. 
Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd, ik trek mijn zwaard, ik onderwerp hen 



	 6	

weer.10Maar u blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen, zij kwamen om 
in het ontzagwekkende water, ze zonken weg als lood.11Wie onder de goden 
is uw gelijke, HEER? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie 
dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke 
wonderen? 12U strekte uw hand uit en de aarde verzwolg hen.13U bevrijdde dit 
volk en ging het liefdevol voor, sterk en machtig leidde u het naar uw heilige 
woning. 14Alle volken hoorden het, alle volken huiverden, de Filistijnen 
beefden, ze krompen van angst ineen,15ontzetting maakte zich meester van de 
stamvorsten van Edom, van de machtigen van Moab. Ze waren verlamd van 
schrik. De Kanaänieten sidderden, allen waren doodsbang. 16Angst overviel 
hen, vrees beving hen toen zij hoorden van uw machtige daden, zij werden 
stom als steen, terwijl uw volk voorbijtrok, HEER, terwijl uw volk voorbijtrok, 
het volk door u geschapen. 17U brengt hen naar de berg die uw domein 
is, HEER, en daar zult u hen planten, in uw eigen woning, het heiligdom door u 
gebouwd. 18De HEER is koning voor eeuwig en altijd!’ 19Toen de paarden,  
wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de HEER het 
water over hen heen terug laten stromen, maar de Israëlieten waren dwars 
door de zee gegaan, over droog land. 20De profetes Mirjam, Aärons zuster, 
pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de 
tamboerijn spelend. 21En Mirjam zong dit refrein: ‘Zing voor de HEER, zijn 
macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee.’  
 
 
Zingen Lied 169: 1, 2, 4, 5, en 6 
1.De koning van Egypteland        2. Hun ruiters zaten hoog te paard, 

trok al zijn legers saam.           hun wagens reden snel. 
Ons lot was echter in Gods hand.     Maar hoger nog verheven is 
Geprezen zij zijn Naam!          die streed voor Israël. 

 
4.Zijn adem baande ons een pad,     5.Voor altijd worden man en paard 

de wind werd bondgenoot.         verzwegen in de vloed. 
De vijand echter vond zijn graf       Maar rondom is de naam vermaard 
in t water van de dood.           van Hem die wonderen doet. 

 
6.Loof nu de Heer met snarenspel 

en hef de tamboerijn, 
want Hij verloste Israël 
Geprezen moet Hij zijn. 
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Verkondiging 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen Psalm 68: 7  
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 Heere Heere doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Gebeden, afgesloten met ‘Onze Vader’  
 
Collecte:   1e collecte: Diaconie     
        2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Slotlied Opwekking 719  
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Refrein 1 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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2.Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Refrein 2 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen (3x amen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte bij de uitgang voor Aflossing &onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Volgende dienst: 
5-5-2019 16.30 uur: ds. M. Visser 
5-5-2019 19.00 uur: ds. C.E. Lavooy 
 


