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    Viering Heilige Doop
  Liturgie voor de eredienst van de Hervormde Gemeente 
    ‘De Hoeksteen’ 
  op zondag 17 november 2019 om 10.00 uur.

   Thema: ‘Geloven voor een ander’

    Voorganger: ds. A.H. van Veluw
    Ouderling van dienst: mevr. Ada Vahl
    Organist: Gerwin van der Plaats
    Kosters: Jan en Berta Aarten
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Zingen voor de dienst:
- Opw. 518 (‘Heer, U doorgrond en kent mij’)
- Lied van de maand: Lied 377:1,2,3,4,5,6,7 (‘Zoals ik ben, kom ik nabij’)

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

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,

Instellingswoorden en Uitleg van de doop 
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Zingen: HH 503 (kinderen worden binnengedragen)
 Refrein:
 God kent jou vanaf het begin,
 helemaal van buiten
 en van binnenin.
 Hij kent je vreugde
 en al je verdriet, 
 want Hij ziet de dingen
 die een ander niet ziet.

1. En weet je wat zo mooi is;
 bij Jezus voel je je vrij
 om helemaal jezelf te zijn.
 Want Hij houdt van jou.
 Ja, Hij houdt van jou,
 Ja, Hij houdt van jou en mij.
 Refrein:

Presentatie en Naamgeving (ouders gaan staan)  
Belijdenis en beloften van de doopouders

Zingen Geloofsbelijdenis: Lied 344 (staande)
1. Wij geloven één voor één
 en ook samen:
 de Heer is God en anders geen.
 Amen, amen.

2. Wij geloven in de naam
 Jezus Christus,
 gestorven en weer opgestaan.
 Halleluja!

3. Wij geloven dat de Geest
 ook nog heden
 de wereld en onszelf geneest.
 Vrede, vrede.

Doopgebed

Kinderen komen naar voren
De kinderen van de kindernevendienst zingen: ‘Bouw je leven op de rots’
Uitleg van de doop aan de kinderen: ‘Je doop is een verzekeringsbewijs’

Doop en handoplegging

Sil Nathan Meuleman
‘Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem’. Psalm 37:5
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Koen Koers
‘U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 
Uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.
’ Psalm 86:5

Adriana Hanna ten Have
‘Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, 
schenk mij inzicht, dan leer ik Uw geboden.’ 
Psalm 119:73

Rianne Bos
‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 
zullen gaan.’ Lucas 1:45

Geertje Niene Zandsteeg
‘De vreugde die de Heer je geeft, is je kracht.’ Nehemia 8:10b

Norée Ella Djez Westerink
‘Bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht.’ Psalm 36:10

Jaël Luca van Schellen
‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!’ 
Hebreeën 13:8

Gert Stijn Wijkstra
‘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

Bram Stefan Strijker
‘Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ Romeinen 8:31b

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

Zingen: HH 61 (staande)
1. De Here zegend 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.
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2. De Here zegent u
 en Hij beschermt u.
 Hij schijnt zijn licht over uw leven.
 Hij zal genadig zijn
 en heel dicht bij u zijn.
 Hij zal zijn vrede aan u geven.
 Hij zal zijn vrede aan u geven.

Onder naspel worden de dopelingen weggebracht en gaan de kinderen  
naar de nevendienst)

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 5:17-26 (NBV)
17Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook 
farizeeën en wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit 
Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, 
opdat hij zieken zou genezen. 18Er kwamen een paar mannen met een 
verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor 
Jezus neer te leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa 
heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door 
een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen 
hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 21De 
schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat 
hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 
22Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die 
bedenkingen? 23Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” 
of: “Sta op en loop”? 24Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft 
om op aarde zonden te vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta 
op, pak uw bed en ga naar huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van 
alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok 
naar huis, terwijl hij God loofde. 26Allen stonden versteld en ze loofden God, 
en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’

Zingen: Lied 512:1,3,6
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 uw naam die mij geloven doet:
 Gij gaat mij reddend voor;

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
 mijn koning en profeet,
 mijn priester die mijn schuld ontbindt,
 mijn weg waarop ik treed;
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6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ‘t oor,
 als ik van alles scheiden moet
 gaat nog die naam mij voor.

Verkondiging 

Zingen: Ps. 119:40,47
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht,
 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
 dat in de duisternis mijn schreden richt.
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
 dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
 dat ik uw recht zal roepen van de daken.

47. Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht,
 hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen.
 Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
 wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
 Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
 uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.
 Kinderen komen terug van de nevendienst

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor Missionair
     2e collecte bestemd 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.

 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 ‘Ik zal er zijn’.
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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.

5. 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: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
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 Erediensten zijn:
 Vanmiddag aanvang: 16.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
 Vanavond aanvang:   19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen
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