
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op  

 

14-03 19:00 uur Jeugdwerker Marleen Kragt    Jongerenmoment 

21-03   9:30 uur       ds. A.H. van Veluw Bevestiging nieuwe ambtsdragers  

21-03 19:00 uur ds. G.H. Labooy             

 

 

LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 14 maart 2021 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Fré Schrijver 

Kosters: Ron en Tineke Kalter  

 
Thema: ‘Jezus belooft zijn vrede’ 

 

 

 
Eredienst waarin de Heilige Doop wordt bediend aan 

 
Fleur Roessink, dochter van Jasper en Daphne Roessink – van Pijkeren 

Esther Elja Brink, dochter van Hemmo en Rianne Brink-Groen, zusje van Jonas 

Hannah Rebecca Ruth Krikken, dochter van Frank en Esther Krikken-Mol, zusje van Noah 

Kaj Frank van der Heijden, zoon van Frank en Sabine van der Heijden-Wezenberg,  

broertje van Milou, Senn en Josh en van Luca in herinnering. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem, 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen. 

Vrede aan allen die uw naam verhogen. 

Heden 'hosanna', morgen 'kruisigt Hem'. 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 501 uit de Evangelische Liedbundel 

1. Vrede van God, de vrede van God,  2. In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, 

De vrede van God zij met jou.   In Jezus’ naam geef ik jou: 

Vrede van hem, vrede van God,   Vrede van hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou.  De vrede van God zij met jou. 

 

3. Heilige geest, de heilige geest, 

De Heilige geest zij met jou. 

Vrede van hem, vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 

 

Danken en met- en voor elkaar bidden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen Lied 416: 1, 2 en 4. 

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. 

 

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. 

  

Heenzending en Zegen 

 
 

 

 



Zingen Opwekking 599   (de dopelingen worden weggebracht) 

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. 

 

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) 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Johannes 14:15-17, 25-28 
15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader vragen jullie 

een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De 

wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 

wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

 
25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige 

Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in 

herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede 

geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed 

niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als 

je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.  

 

Zingen Lied 556: 1, 3 en 5  

1. Alles wat over ons geschreven is     3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid, 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen.     zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Alle geboden worden thans voldragen.    Gij gaat vooraan Gij zult ons niet ontbreken. 

Alle beproeving van de wildernis.     Gij, hogepriester in der eeuwigheid. 

 

 

Voor de dienst: Psalm 27  (op melodie van G. Faure)  
De HEER’ is mijn Licht, voor wie zou ik vrezen, 

Mijn levenskracht en mijn heil alleen. 

Voor wie zou ik vrezen? 

Mijn levenskracht, mijn kracht, waarom dan angstig zijn? 

Al kwam een leger op mij af, ‘k vertrouw op Hem. 

 

‘k Verlang één ding, dat zal ik zoeken, bij Hem te zijn, te wonen in Zijn huis. 

Hij doet mij schuilen in Zijn hut, ja Hij verbergt mij, Hij plaatst mij op een rots, 

Nu heft mijn hoofd zich boven mijn vijanden die rondom mij zijn,  

mijn vijanden die rondom mij zijn. 

Ik zal mijn psalmen zingen voor God! 

Ik zal mijn psalmen zingen voor Hem! 

 

Als ik niet had geloofd, dat ik de goedheid van God zou zien 

Als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEER’, 

de goedheid van de HEERE zou zien in mijn leven, ik was vergaan; 

 

Wacht op de HEER’! Wees sterk, wacht op de HEER’! 

Hij zal uw hart versterken. Wacht, ja wacht op de HEER’! 

 

Woord van welkom 
 

Zingen Psalm  87: 1, 3 en 4 

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede 

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 

door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 

en doen de naam van Sions kindren dragen 

 

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen 

dansend de harpen en cymbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

`In U zijn al onze fonteinen'. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet   

 

Inleiding bij de dienst 

 

Instellingswoorden 

 



Uitleg van de doop 

 

Zingen Sela - Doop   (de dopelingen 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 en Naamgeving 

 

Beloften van de doopouders 
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 (allen gaan staan) 

 

Hemelhoog 370: 1, 3 en 4 

1. ‘k Geloof in God, Hij is mijn Vader,  

almachtig Koning op zijn troon.  

Schepper van hemel en van aarde  

en in zijn eengeboren Zoon,  

die ik als mijn Verlosser eer  

in Jezus Christus, onze Heer. 

 

3. 'k Geloof dat Hij ten derde dage  

weer opgestaan is uit de dood,  

is naar de hemel opgevaren,  

zit aan de rechterhand van God.  

Vanwaar Hij met bazuingeschal  

eenmaal ten oordeel komen zal. 

 

4. Ook wordt de Geest door mij beleden.  

'k Geloof een kerk die God ons geeft  

ware gemeenschap van de heil'gen,  

dat God mijn zonden steeds vergeeft,  

mijn lichaam van de dood bevrijdt  

en dat ik leef in eeuwigheid. 

 

Doopgebed en Doop 

 

Aanvaarding door de gemeente:  (allen 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 


