
2. Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 

Koning vol glorie en macht, 

bent als een kind naar de wereld gekomen. 

Legde Uw heerlijkheid af.  

 
Refrein:  Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. 

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. 

 

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij. 
 

Heenzending en Zegen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Erediensten/ontmoetingen zijn om 

08-11-2020 om 19:00 uur          ds. A.H. van Veluw 

15-11-2020 om 10:00 uur ds. G.H. Labooy   

15-11-2020 om 14:30 uur  ds. A.H. van Veluw           bediening Heilige Doop 

15-11-2020 om 19:00 uur Jeugdwerker Marleen Kragt     Jongerenmoment 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 8 november 2020 

  Aanvang: 14:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Ada Vahl 

met medewerking van: GO(U)D  

Kosters: Ron en Tineke Kalter 

 
Thema: ‘geloof in de kracht van God  

die hem uit de dood’ heeft opgewekt.’ 
 

 
Viering van de Heilige Doop. Gedoopt worden 

 
Mack Julan, zoontje van Gerard en Krista de Velde. 

Senn Edwin, zoontje van Klaas en Harriëtte Bakker, met broertje Daan. 

Romée Emma Janine, dochtertje van Jan en Karine Pap, zusje van Lauren en Lars 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst voor de prediking: Kolossenzen 2: 12 

Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven 

gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 

 

Verkondiging 

 

Zingen Opwekking 599 

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 tot dat je komt. 
 

2. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 

En 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. 

 

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. 

 

2. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
En 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. (refr. 2x)  

 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. 

 

Danken met en voor elkaar bidden 

 

Inzameling van de gaven  

 
Zingen als Slotlied: Hemelhoog 649 

1. Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis; 

nu mag ik zien wie U bent. 

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 

Bij U wil zijn, elk moment. 

 

Refrein:  Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij. 

 



Doop  

 

Aanvaarding door de gemeente:  (allen – ook de mensen thuis - 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: Psalm 134 (staande) 

1. Gij dienaars aan den Heer gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 

Gij die des daags zijn gunst verwacht, 

zegent zijn naam ook in de nacht. 

 

2. Die in het huis des Heren zijt, 

zegent zijn naam en majesteit, 

zingt tot zijn eer met luider stem 

en heft uw handen op naar Hem. 

 

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 

Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

 

Dopelingen worden weggedragen, of, als ze slapen, mogen ze erbij blijven 

 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Kolossenzen 2: 6-15  
6Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in hem 

geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van 

dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende 

theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de 
wereld en niet op Christus. 9Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 
10en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van 

die volheid vervuld. 11In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de 

besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam.  
12Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven 

gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13U 

was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met 

Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14Hij heeft het document 

met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan 

het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen 

openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 

Voor de dienst: ‘Houd me dicht bij U’ Opwekking 616 

Houd mij dicht bij U.  

Laat me nooit meer gaan. 

Voor u leg ik mij leven neer. 

Verlangend naar u vriendschap Heer. 

U alleen begrijpt wat ik nodig heb. 

U liefde die mij warmte geeft. 

Als U mij in uw armen neemt 

Leid mij naar u hart. 

Breng mij terug naar u. 

 
U bent mijn doel. 

U bent mijn hartsverlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U. 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 16 van Psalmen voor nu 

1. Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 

Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 

Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig. 

 
2. De mensen hebben andere idolen 

en wringen zich voor hen in honderd bochten, 

maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 

 

3. Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker. 

U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 

U houdt mijn hele leven in uw handen 

en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd. 

 

4. De hele nacht lig ik aan God te denken; 

Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 

Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 

 

5. Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 

Ik hoef niet naar het graf. Want U laat mij niet los. 

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 

Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet   



Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Hemelhoog 336 

1. Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein:  Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer, 

     iedere morgen aan mij weer betoond. 

     Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
     Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.) 

 

 

Instellingswoorden 

 

Uitleg van de Doop  

 

Zingen Sela - Doop   (de kinderen worden binnengedragen) 

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 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. 

 

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. (refr.)  

 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (refr.)  

 

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. 

 

Presentatie, naamgeving en 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? 

 

Geloofsbelijdenis en doopgedachtenis (staande) 

 

Doopgebed 

 

Lied van het kinderkoor 

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. 

 

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. 


