
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
  Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 19 juli 2020
     Aanvang: 14.30 uur
     Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
   Ouderling van dienst: Ada Vahl
              Organist: Martien van der Knijff
   Kosters: Rudi ten Hove en Berta Aarten

Bediening Heilige Doop
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Zingen voor de dienst:
Psalm 105: 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 95:1 en 3
1. Steekt nu voor God de loftrompet,

Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.

3. Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Instellingswoorden 
Uitleg van de doop 

Zingen HH 429:1 en 2
kinderen worden binnengebracht 

   1.  Nog voordat je bestond
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

2. En wat je nu ook doet,
 zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.
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Presentatie en Naamgeving 
ouders gaan staan 

Belijdenis en beloften van de doopouders

Doopgebed

Doop en handoplegging

Benthe Heidi Suzan Holtland
Wijs mij Uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van Uw waar-
heid, vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam. Psalm 86:11

Lieke Bastiaannet
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt 
nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Johan-
nes 8:12

Isa van den Berg
En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar 
gezegd is, zal volbracht worden. Lucas 1:45

Figo Steenstra
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal 
het voor je doen. Psalm 37:5

Refrein
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt
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Aanvaarding door de gemeente 
staande
Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw ge-
beden, 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 (staande) HH 61 
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.

Onder naspel worden de dopelingen weggebracht

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-16 (NBV)
1.Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning 
in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER 
had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze 
grote krijgsman leed aan huidvraat. 2.Nu hadden de Arameeërs op een 
van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als 
slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3.Zij zei tegen haar meesteres: 
‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die 
zou hem wel genezen.’ 4.Naäman ging naar zijn koning en vertelde 
hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5.Daarop zei de koning van 
Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Isra-
el.’ Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sje-
kel goud en tien stel kleren. 6.In de brief die hij aan de koning van Israël 
overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar 
Naäman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen.
7.Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kle-
ren en riep uit: ‘Ben ik soms een god, dat ik kan beschikken over leven 
of dood?

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.
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Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op 
mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ 8.Toen de godsman 
Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij 
hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij 
mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont.’
9.Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10.Elisa 
stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in 
de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein 
zijn.’ 11.Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar bui-
ten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou 
aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo 
de huidvraat zou wegnemen. 12.Zijn de rivieren van Damascus, de Aba-
na en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me 
daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide 
hij zich om en ging weg. 13.Maar zijn bedienden kwamen hem ach-
terna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde op-
dracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen 
u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 
14.Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 
zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer 
gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. 15.Toen 
keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman 
zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele 
wereld geen god is. Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar 
aan.’ 16.Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik 
sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa 
bleef weigeren. 

Zingen Lied 350:3,4 en 6
3. Tot ondergang zijn wij gedoemd,

als God ons niet bij name noemt,
maar God zij dank, Hij doet ons gaan
door ‘t water van de doodsjordaan.

4. Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ‘t Beloofde Land.
Als kinderen gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.

6. Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!
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Verkondiging 

Zingen Lied 377:1,2,4, en 5
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij 
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
o Lam van God, ik kom.

Danken en met en voor elkaar bidden

Inzameling van de gaven:
 1e collecte voor: Diaconie
 2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst
 3e collecte voor: Aflossing & Onderhoud kerkelijke gebouwen

Zingen Lied 416:1 en 3
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: 
Lied 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid 
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn 
o Lam van God, ik kom.




