
6 december 2020, 14.30 uur
de Hoeksteen

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Muziek: GO(U)D

Ouderling van dienst: Anny van Panhuis

Liturgie 
Bediening Heilige Doop



Muziek voor de dienst

Mededelingen

Stil gebed 
Bemoediging en Groet

Zingen Lied 216 
1.Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Doop
Onderwijzing

Binnenkomst Jona 

Tijdens het binnendragen:HH 506
Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Presentatie en naamgeving
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Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.



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 deel-
hebben aan een wereld verloren in schuld, toch met de doop in genade 
worden aangenomen en zo als geheiligden worden ingelijfd in het li-
chaam 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 een-
maal zelf kan beamen alles wat met de doop gegeven is?

Geloofsbelijdenis (staande)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer die ontvangen is van de 
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pon-
tius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de 
hel, op de derde dag opgestaan van de doden
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden 
en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van de zonden,
de wederopstanding des vleses
en het eeuwige leven.
Amen.

Zingen HH 473
1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Refrein 1
Vader, maak mij tot een zegen;ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
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2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Refrein 2
Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Doopgebed
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 Loflied HH 502
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.
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Refrein 1
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.

Brug
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (2x)
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.(2x)

Refrein 2
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.

Jona wordt weggedragen

Gebed

Schriftlezing: Jona 1 - 2:3 (NBV)
Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2‘Maak je gereed 
en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad 
dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ 3En Jona maakte zich gereed, 
maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond 
er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging 
aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.4Maar de HEER 
wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip 
dreigde te breken. 
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5De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook 
gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was 
in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe 
slaap gevallen. 6De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Wat 
lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan! Misschien dat hij zich om ons 
bekommert, zodat we niet vergaan.’ 7Intussen overlegden de zeelieden: 
‘Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat 
deze ramp ons treft.’ Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. 8Toen 
zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze ramp ons treft? 
Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij 
welk volk hoor je?’ 9Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer 
de HEER, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt 
heeft.’ 10De mannen werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden 
dat hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem: ‘Hoe heb je 
dat kunnen doen?’ 11En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je doen, 
dat de zee ons met rust laat?’ Want de zee werd hoe langer hoe onstui-
miger. 12Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust 
laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie 
tekeergaat.’ 13Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land 
te komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger 
tegen hen tekeer. 14Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch 
niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet 
aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet 
u!’ 15Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de 
zee bedaarde. 16De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de 
HEER. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften.
21De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie 
nachten zat Jona in de buik van de vis. 2Toen begon hij in de buik van de 
vis tot de HEER, zijn God, te bidden:
3‘In mijn nood roep ik de HEER aan
en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –
u hoort mijn stem!

Zingen Lied 130c: 1 en 2 
1. Uit de diepten roep ik U 

Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch

6



2. Als U niets dan zonden zag 
Heer, mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag

Verkondiging

Zingen Lied 146c: 1
1. Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al 

Gebeden

Collectes:     1e collecte: Stichting Dorotty
2e collecte: Pastoraat en Eredienst
3e collecte: Aflossing & Onderhoud kerkelijke gebouwen

Slotlied 416  
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.

Zegen
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2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



De volgende Erediensten zijn op:
06-12 om 19.00 uur: dhr. H. Kragt, jongerenmoment
13-12 om 10.00 uur: ds. H.J. van Maanen
13-12 om 19.00 uur: ds. G.H. Labooy


