
 
 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 30 mei 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Stijnie Bartelink 
Organist: Martien van der Knijff m.m.v. zangers 
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 
 

 

Thema: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ 
 

 
 

 

BEDIENING EN VIERING HEILIGE DOOP 
     

 
      Oukje Lieke Wijkstra 
 
      Juda Spinder 
 
      Gabriël Job van den Berg 
 
      Seff Backhaus 
 
      Sem Kuijt 
 
 
Zingen voor de dienst:  Psalm 105:1,2 en 3                                                      

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 146 (medley Gez. 21:1; Ps.146:1 NB; Ps. 146:1,3 OB) 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 



Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn lof; 
‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Opwekking 599 
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. 
 
En wat je nu ook doet  
Z'n liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ook deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houd 
gaf Hij zijn eigen zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
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 
Z'n liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed  
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij z'n eigen zoon, 
en nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
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  
 
Kom tot de vader  
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij heeft  
de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
De liefde die Hij geeft  
de woorden die Hij spreekt, 
Hij wacht alleen nog maar totdat je 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. 
 
De kinderen van de kindernevendienst zingen: ‘De Here zegent jou’                        
 
Doop en Handoplegging 
 
Oukje Lieke Wijkstra 
   ‘Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, 
    Hij heeft mij geholpen.’ Psalm 13:6 
 
Juda Spinder 
   ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen.’ Openbaring 4:11a 
 
Gabriël Job van den Berg 
‘Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.’ Spreuken 3:6 
 
Seff Backhaus 

  Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,  
  maar heeft licht dat leven geeft.’ Johannes 8:12 
 
Sem Kuijt 
  ‘Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!’ Jesaja 43:1a 
 
Vraag aan de gemeente (staande) 

   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? 
 

Zingen: Opwekking 518 ‘Heer U bent altijd bij mij’ 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij  
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 



U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot                                          
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, 
Heer, / dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. (Refrein) 

 
Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest                                      
 
Orgelspel 
(De dopelingen worden weggebracht) 
 
Schriftlezing: Jesaja 42:18-43:3  
18 Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie! 
19 Is er iemand zo blind als mijn dienaar, 
zo doof als de bode die ik zend? 
Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, 
blind als de dienaar van de HEER? 
20 Het ziet veel, maar onthoudt niets, 
het heeft zijn oren open, maar hoort niets. 
21 Eens schepte de HEER er behagen in 
om de kracht van zijn onderricht te tonen 
omwille van zijn rechtvaardigheid. 
22 Maar nu is het volk beroofd en geplunderd, 
zijn jonge strijders zijn geketend 
en in de gevangenis gegooid. 
Een prooi zijn zij geworden, en niemand die hen redt; 
ze zijn buitgemaakt, en niemand die zegt: ‘Geef terug!’ 
23 Is er iemand onder jullie die dit hoort, 
die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt? 
24 Wie heeft Jakob tot buit gemaakt, 
Israël uitgeleverd aan plunderaars? 
Is het niet de HEER, 
hij tegen wie wij hebben gezondigd? 
Zij wilden niet de weg gaan die hij wees, 
niet luisteren naar zijn onderricht. 
25 Hij stortte zijn brandende toorn over hen uit 
in allesverterend krijgsgeweld. 
Ze waren omringd door vlammen, 
maar zagen niet in waarom, 
ze stonden in brand, maar trokken er geen lering uit. 
1 Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 
2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
3 Want ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
 
Zingen: Gezang 1:2 ‘God heeft het eerste woord’         
2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord.                                         
    
                                                                                                                                     
Kindermoment 
 
 
Verkondiging 



Zingen: Psalm 92:2 en 3 ‘Gezegend zal Hij wezen’ 
2 Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 
 
3 Gij hebt mij door uw daden, 
o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 
 
Gedicht 
Ik heb je bij je naam geroepen, 
je bent van mij, heeft God gezegd. 
Ik wil voor jou als Vader zorgen. 
Ik heb mijn hand op jou gelegd. 
 
Ik wil jou zaligmaker wezen, 
heeft Jezus bij je doop beloofd; 
de Heilge Geest ook aan je geven, 
die zorgt dat je mijn woord gelooft. 
 
Ik wil je van de zonde wassen, 
van al het kwaad dat je steeds doet, 
je leven helemaal vernieuwen, 
zodat je mijn geboden doet. 
                                                                                                                                      
In alles wil Ik je steeds leiden,                                                                                
opdat je met mijn Geest vervuld 
leert tegen alle zonden te strijden 
en je mij altijd volgen zult. 
 
Danken, en met en voor elkaar bidden 
                                                                                                                                     
Inzameling van de gaven                                                                                           
 
Zingen: Gezang 150:1; Psalm 134:3; Gezang 150:5 
In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer; 
looft, looft nu aller heren Heer, 
looft, looft nu aller heren Heer. 
 
Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
in den beginne was het woord. 

                                                            
         Heenzending en Zegen 
 

Amen van de gemeente op de dienst: Opwekking 602:1 en 3 
 
1.Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
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. 
 
Orgelspel 
 
 
De volgende Eredienst is op: 
30-05  19:00 uur ds. A.H. van Veluw   jongerendienst 
06-06 9.30 uur  ds. G.H. Labooy 
          19.00 uur       ds. A.H. van Veluw                
 
 

                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


