
Liturgie 
Bediening Heilige Doop

     LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
          Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 2 mei 2021

  Aanvang: 09.30 uur
   Voorganger: ds. H.J van Maanen 
Ouderling van dienst: René Kalter

 Muziek: GO(U)D 
Kosters: Ron en Tineke Kalter

Novée van Asselt
Elle Milou Boers

Luus van der Steege
Elin Woelders



Muziek voor de dienst

Mededelingen 

Aanvangslied Opwekking 518
1. 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.

2. 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

Stil gebed 

Bemoediging en  Groet

Zingen Opwekking 733
1.De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.
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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.



2.Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

 
3.En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Doop
Onderwijzing

Binnenkomst kinderen 
Zingen Lied 354: 1, 2, 3 en 4
1.Jouw leven staat aan het begin,

het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.

2.Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja
van ondergang en gloria.
Refrein

4.Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
Refrein

Presentatie en naamgeving 
Novée van Asselt
Elle Milou Boers
Luus van der Steege
Elin Woelders

Geloften
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Refrein:
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

3.Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
Refrein



Geloofsbelijdenis
Zingen Opwekking 580
1. Jezus, Hij kwam

om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij
het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu zijn tranen
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed
dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon
en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!

2. Uit liefde droeg Jezus
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
Want Hij is niet lang
in het graf gebleven.
De dood kon onmoog’lijk
Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning
en Heer van het leven.
Heel de schepping
roept zijn naam.

Doopgebed

Kindermoment

Doop

Gelofte 
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Refrein
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil’ge naam.
En Heer, ik houd van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
en maakt mij vrij.



Zingen Loflied Hemelhoog 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.

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.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

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.
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Kinderen worden weggedragen

Gebed

Kindermoment 

Zingen kinderlied: Hemelhoog 503
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

Schriftlezing: Matteüs 5: 21-48 
21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg 
geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het ge-
recht.” 22En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster 
tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen 
hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. 
Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 
23Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar her-
innert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 24laat je gave dan bij het 
altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je of-
fer brengen. 25Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander 
onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rech-
ter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. 26Ik ver-
zeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.
27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28En ik 
zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn 
hart al overspel met haar gepleegd. 29Als je rechteroog je op de verkeerde 
weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een 
van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna ge-
worpen wordt. 30En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak 
hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaams-
delen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.
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31Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief 
meegeven.” 32En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot 
overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook 
wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.33Jullie hebben ook 
gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, 
voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34En ik zeg jullie 
dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon 
van God, 35noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruza-
lem, want dat is de stad van de grote koning; 36zweer evenmin bij je eigen 
hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 37Laat 
jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het 
kwaad.38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog 
en een tand voor een tand.” 39En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie 
kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te 
keren. 40Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je 
wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt 
één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 42Geef aan 
wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.
43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben 
en je vijand haten.” 44En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie 
jullie vervolgen, 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in 
de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen 
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het een 
verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 
47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor 
uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus vol-
maakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Verkondiging

Zingen Opwekking 687
1.Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
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2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.



3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

Gebeden

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

Zingen slotlied Opwekking 767 
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

Refrein
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
02-05 om 19.00 uur, dhr. H Kragt
09-05 om 09.30 uur, ds. G.H. Labooy
09-05 om 19.00 uur, ds. H.J. van Maanen

4.Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.


