
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

16-06 om 16:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                             Middagdienst 

16-06 om 19:00 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen            Verdiepingsdienst 

23-06 om 09:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen  Voorbereiding H.Avondmaal 

23-06 om 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                            Jongerendienst 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 16 juni 2019 

Tevens zondag van de vervolgde kerk (zie www.opendoors.nl) 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Stijnie Bartelink  

Organist: Jeroen van der Scheer 

m.m.v. de band Go(u)d  

Kosters: Gert en Jeanet Kragt   

 
Thema: ‘De Geest, het water en het bloed!’ 

 

 

 
Waarin de Heilige Doop wordt bediend aan: 

Merle en Elke Selles, dochters van Reinier en Alexandra Selles, zusjes van Hidde. 

Mikki van der Steege, dochter van André en Gerdi van der Steege 

Roos en Sophie Schuring, dochters van Patrick en Bernice Schuring 

Hanna Jenine Potkamp, dochter van Hans en Jessica Potkamp, zusje van Levi 

Finn Hendrik Harm, zoon van Willem en Corina van der Horst 

Senna Marga van Putten, dochter van Robert en Hèlenie van Putten 

Jacob Bram Nieuwenhuis, zoon van Kees en Hanneke Nieuwenhuis, 

broertje van Lars 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen Slotlied: Gezang 237: 1, 2, 4 en 6 
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt, 

met hemelse barmhartigheid. 

 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

 

4. Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 

6. Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest, van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

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. 

 

 

 

 

 



6 Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge, waar hij onderricht gaf. Daar was ook 

iemand met een verschrompelde rechterhand. 7 De schriftgeleerden en de farizeeën letten 

op hem om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond 

daarvan kunnen aanklagen. 8 Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met 

de verschrompelde hand: ‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man.  

9 Jezus zei tegen de farizeeën en schriftgeleerden: ‘Ik vraag u of men op sabbat goed mag 

doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’ 10 Nadat hij hen een 

voor een had aangekeken, zei hij tegen de man: ‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er 

kwam weer leven in zijn hand. 11 De schriftgeleerden en de farizeeën raakten bijna buiten 

zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen. 

 

Zingen Lied 578: 1, 2, 4 en 6 

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,  2. Bewaar mij dat ik roemen zou 

waaraan de Prins der glorie stierf;   dan in mijn Heren Christus dood. 

ik wil om U zijn zonder trots,   Al wat ik anders noemen zou 

ik acht verlies wat ik verwierf.   is niets bij dit mysterie groot. 

 

4. Het rode bloed, zijn koningskleed 6. De aarde zelf is veel te klein 

bedekt het schandelijke kruis,   voor wie U waarlijk loven wil. 

dat wordt door alles wat Hij leed   Uw liefde is een groot geheim, 

de levensboom van 't paradijs.   zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied van de maand Lied 426 (NL-Eng-NL) 

1. God zal je hoeden, Christus je voeden, 

Geest van hierboven geeft zin en zicht. 

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,  

vriend in het duister en gids naar het licht.  

 

2. God to enfold you, Christ to uphold you, 

Spirit to keep you in heaven’s sight; 

so may God grace you, heal and embrace you,  

lead you through darkness into the light.  

 

Kinderen komen terug van de nevendienst. 

 

Danken met en voor elkaar bidden 

 

Inzameling van de gaven (Daarbij wordt gezongen: Opwekking 599)  

 

1e collecte: Diaconie    

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

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

Kinderlied: Jezus is de goede herder  

 

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 339    (de dopelingen worden binnengedragen) 

1. Hij heeft de hele wereld in zijn hand,  2. Hij heeft de wind en de regen in zijn hand. 

Hij heeft de hele wereld in zijn hand,  Hij heeft de wind en de regen in zijn hand. 

Hij heeft de hele wereld in zijn hand,  Hij heeft de wind en de regen in zijn hand. 

Hij heeft de wereld in zijn hand.   Hij heeft de wereld in zijn hand. 

 

3. Hij heeft de kleine baby in zijn hand.  4. Hij heeft jouw en mijn leven in zijn hand. 

Hij heeft de kleine baby in zijn hand.  Hij heeft jouw en mijn leven in zijn hand. 

Hij heeft de kleine baby in zijn hand.  Hij heeft jouw en mijn leven in zijn hand. 

Hij heeft de wereld in zijn hand.   Hij heeft de wereld in zijn hand. 

 

5. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. 

Hij heeft de hele wereld in zijn hand. 

Hij heeft de hele wereld in zijn hand. 

Hij heeft de wereld in zijn hand. 



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 344  (allen gaan staan) 

1. Ik geloof dat God mijn Vader,   2. Ik geloof dat Jezus Heer is, 

bron van al het goede is,    die zachtmoedig binnenrijdt, 

die van hemel en van aarde    aan wie alle dank en eer is: 

schepper, herder, hoeder is:    zaad, tot ondergang bereid 

Hij zal weiden, medelijden,    opgestaan en opgevaren 

teder als een moeder is.    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   
 

De kinderen van de nevendienst komen naar voren en zingen; ‘Is je deur nog op slot’ 

 

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: 1 Johannes 5: 5-8 en 11-12   

5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 

6 Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed – niet door het water alleen, maar 

door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. 7 

Er zijn dus drie getuigen: 8 de Geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze 

drie is eensluidend.  

 

11 God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon 

heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 

 

Schriftlezing: Lucas 6: 1-11 

1 Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen aren te 

plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. 2 Enkele farizeeën zeiden 

echter: ‘Waarom doet u iets dat op sabbat niet mag?’ 3 Jezus antwoordde: ‘Hebt u dan niet 

gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, 4 hoe hij het huis van 

God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al 

mogen alleen de priesters van die broden eten?’ 5 En hij voegde eraan toe: ‘De 

Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.’  


