
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

De volgende eredienst is op: 
14-02   19:00 uur    Voorganger ds. G.H. Labooy 
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Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 14 februari 2021 om 10:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Henri Boer 
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 
 
 

 

Thema: ‘Wees een vriend van de bruidegom’ 
 

 
 

BEDIENING EN VIERING HEILIGE DOOP 
    Gedoopt worden: 

 
Jan van Dooren 

 
Pepijn Rijk Jan van Maanen 

 
Jan van der Stouwe 

 
Davy Ronald Veneman 
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4. Hield uw deur zijn komen tegen, 
eenmaal wordt zijn kloppen stil. 
Wie Hem dan weer vinden wil, 
moet Hem zoeken langs de wegen, 
dolend in een duisternis, 
waar geen spoor te vinden is. 
 
5. Aan de deur der wereldtijden 
klopt nog eens de Bruidegom: 
op, ontwaakt, de nacht is om! 
Nu de zon, de langverbeide, 
rijzen gaat, schort op uw kleed, 
maakt u voor de dag gereed! 

 
Danken en met en voor elkaar en voor de wereld bidden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 262: 1 en 3  ‘Op, waakt op zo klinkt het luide’ 
1. Op, waakt op, zo klinkt het luide, 
wat wil dit roepen toch beduiden. 
Gij torenwachters van de tijd, 
middernacht is aangebroken. 
Zijn uwe lampen wel ontstoken, 
gij maagden die de Heer verbeidt. 
Gij slapenden ontwaakt, 
de bruidegom genaakt, 
halleluja. 
Nu opgestaan het feest breekt aan, 
gij moet hem ijlings tegen gaan. 
 
3. Laat ons u ter ere zingen, 
met allen die uw troon omringen, 
een koor van mens’ en eng’lenstem. 
Paar’len zijn der poorten bogen, 
die neder dalen uit den hogen, 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed, 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij en roemen, 
blij de glorie van de heerschappij. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen 
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Zingen Gezang 430: 1, 2 en 6   ‘Ik heb U lief o mijn beminde’ 
1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 
 
6. Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 
 
Verkondiging 
 
 
Zingen Gezang 295: 1, 2, 3, 4 en 5   ‘Aan de deur van 's harten woning’ 
1. Aan de deur van 's harten woning 
klopt des hemels Bruidegom: 
op, ontwaak, de nacht is om. 
Buiten wacht uw Heer en Koning: 
kom mijn bruid, die ik bemin, 
doe mij open, laat mij in! 
 
2. Maar hoe zou ik U ontmoeten? 
Ik ben koud en arm en naakt; 
loom heeft mij de nacht gemaakt; 
't leger bindt mijn trage voeten. 
't Wakker hart hoort uw geklop, 
maar ik geef mijn rust niet op. 
 
3. Christus van zo ver gekomen, 
wist, hoe Hij u vinden zou. 
Geef u over aan zijn trouw; 
klopt Hij nog, verwin uw schromen. 
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan, 
Hij zoekt bij u in te gaan. 
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Zingen voor de dienst:  ‘Heer ik kom tot U’ 
1. Heer, ik kom tot U,        2. Met uw liefde, Heer,  
hoor naar mijn gebed.   kom mij tegemoet  
vergeef mijn zonden nu   nu ik mij tot U keer  
en reinig mijn hart.    en maak alles goed. 

 
3. Zie mij voor U staan,        4. Jezus, op uw woord 
zondig en onrein.    vestig ik mijn hoop.  
O Jezus, raak mij aan,   U leeft en U verhoort   
van U wil ik zijn.    mijn bede tot U. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 105: 1, 2 en 3  ‘Looft God de Heer’ 
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. 
 
2. Vraagt naar des Heren grote daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in ‘t duizendste geslacht. 
‘t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Opwekking 599   ‘Kom tot de Vader’ 
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 jij komt. 
 
2. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verander 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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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. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verander daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt.  

 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. 
 
Betekenis van de doop 
 
Belijdenis en beloften van de ouders 
 
Zingen: Gezang 333:1, 2, 4 en 5   ‘O Here God ons liefst verlangen’ 
(Tijdens het zingen worden de dopelingen 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 
 
5. Opdat het eens met ons mag wonen, 
Heer, in uw hoge, heilge stad, 
als al wie Christus' stralend-schone 
verschijning hebben liefgehad. 
 
Het kinderkoor zingt: ‘De Here zegent jou’ 
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 (2x) 
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Doop en Handoplegging 

 
Jan van Dooren 
‘Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.’ Spreuken 3:6 
 
Pepijn Rijk Jan van Maanen  
‘Hij zag uit naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.’  
Hebreeën 11:10  
 
Jan van der Stouwe 
‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ Romeinen 10:13 
 
Davy Ronald Veneman 
‘U, HEER, mijn God, hebt me zo’n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God,  
Uw woorden zullen zeker in vervulling gaan.’   2 Samuël 7:28 
 
Zingen Psalm 103: 5 en 7 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet dat wij uit stof aan 't licht gekomen 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
7. Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten. 
Zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 
(De dopelingen worden weggebracht de kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Johannes 3:22-30 (NBV) 
22Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij 
doopte er.23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. 
Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen.24Johannes was immers nog 
niet gevangengezet.25Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en 
een Jood over het reinigingsritueel.26Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: 
‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis 
afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’27Johannes 
antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven 
wordt.28Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar 
ik ben voor hem uit gezonden.”29De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de 
bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat 
vervult mij met grote vreugde.30Hij moet groter worden en ik kleiner.                  
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