
        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 08-09-2019 

  Aanvang: 09.30 uur  
   Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Jan Kraan  
             Organist: Jaap de Kok 

Kosters: Jan en Berta Aarten   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 Dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend aan: 

 
Victoria van Straten 
Sef Olivier de Velde 

Harmen Dennis Levi Wursten 
Emmilie van Wijhe 
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Zingen voor de dienst 
- Lied 972: 1, 2 en 3 :‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ 
- Lied  835: 1 ‘Jezus, ga ons voor’  
 
Mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 90: 1 en 2  
1.Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

 
2.Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 

de aarde en de zee gestalte kregen, 
nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
een wereld om te wonen heeft gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 139: 1 en 2 
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,     2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

dieper dan ik mijzelf ooit ken,       wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,    Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta.      Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  Ja overal, op al mijn wegen 
't ligt alles open voor uw ogen.     en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Doop 
Onderwijzing 
 



	 3	

Zingen Lied 778: 1, 2 en 4 
Tijdens het lied worden de kinderen binnengebracht 
 
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? 

 
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, 

 
Presentatie en naamgeving 
 
Geloften 
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? 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 25:2 
2. Heere, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

 
Doopgebed 
 
Kindermoment  
Kinderen van de kindernevendienst zingen: ’k Heb Jezus nodig’ 
 
Doop 
 
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 Kinderopwekking 185 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
Doopgedachtenis  
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Kinderen worden weggedragen 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Genesis 6:11-22 en Genesis 9:8-17 
11In Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. 12Toen 
God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk 
leven leidde, 13zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan 
het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen 
vernietigen, en de aarde erbij. 14Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak 
daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem vanbinnen en vanbuiten met 
pek. 15Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. 16Je 
moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 
één el openlaten; de ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een 
benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. 17Ik laat een 
grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, 
om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde 
zal omkomen. 18Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in 
gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. 19En van alle 
dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou 
in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. 20Van alle soorten 
vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, 
zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. 21Leg ook een 
voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten 
hebben.’ 22Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. 
 
Genesis 9:8-17 
8Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Hierbij sluit ik een verbond met 
jullie en met je nakomelingen, 10en met alle levende wezens die bij jullie zijn: 
vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op 
aarde. 11Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water 
van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om 
de aarde te vernietigen. 12En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties 
het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij 
jullie: 13ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van 
het verbondtussen mij en de aarde. 14Wanneer ik wolken samendrijf boven de 
aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15zal ik denken aan 
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mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water 
aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16Als ik de boog in 
de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond 
tussen God en al wat op aarde leeft. 17Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken 
van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’ 
 
Zingen Psalm 24: 1 en 2 
1.De aarde en haar volheid zijn     2.Wie is de mens die op zal gaan 

des Heeren koninklijk domein,      en voor Gods heilig aanschijn staan ? 
de wereld en die daarin wonen.     Wie mag de tempel binnentreden ? 
Het land rijst uit de oceaan,       Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
rivieren breken zich ruim baan      zijn hart en handen zuiver houdt 
om Gods volmaakte macht te tonen.   van kwade trouw en valse eden. 

 
 
Verkondiging 
 
Zingen Hemelhoog 460 
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. 
 

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. 
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Brug 
‘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 ‘Ik zal er zijn’. 

 
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. 

 
Brug 

‘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 ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Gebeden, afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 
 
Collecte    1e collecte voor:  Diaconie 

          2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
Slotlied Hemelhoog 420 
1.Heer, wijs mij uw weg         2.Heer, leer mij uw weg, 

en leid mij als een kind         die zuiver is en goed. 
dat heel de levensweg         Uw woord is onderweg 
slechts in U richting vindt.       als een lamp voor mijn voet. 
Als mij de moed ontbreekt       Als mij het zicht ontbreekt, 
om door te gaan,            het donker is, 
troost mij dan liefdevol         leid mij dan op uw weg, 
en moedig mij weer aan.        de weg die eeuwig is. 
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3.Heer, leer mij uw wil         4.Heer, toon mij uw plan; 

aanvaarden als een kind         maak door uw Geest bekend 
dat blindelings en stil          hoe ik U dienen kan 
U vertrouwt, vrede vindt.        en waarheen U mij zendt. 
Als mij de wil ontbreekt         Als ik de weg niet weet, 
uw weg te gaan,             de hoop opgeef, 
spreek door uw Woord en Geest   toon mij dat Christus heel 
mijn hart en leven aan.         mijn weg gelopen heeft.2x 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen (3x ‘Amen’) 

 
 
 

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: 
08-09-2019 16.30 uur proponent G. de Kok 
08-09-2019 19.00 uur ds. G.H. Labooy 


