
LITURGIE voor de Doopdienst van de Hervormde  

 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 13 juni 2021 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jeanet Kragt 

Kosters: Ron en Tineke Kalter  

Muzikale medewerking van: GOUD   

 
Thema: ‘Jeremia in de put’ 

 

 

 
Eredienst waarin de Heilige Doop wordt bediend aan 

 
Luan, zoontje van Leen en Annet Verolme, broertje van Alieanne en Jalinn 

Sem, zoontje van Michiel en Willemien Uitslag, broertje van Luuk. 

Jayden, zoontje van Nathalie Last en Jordy Agues  

 
 
 
 
 
 
 



Voor de dienst: Psalm 87: 1, 3 en 4  (via YouTube)   

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 in gelijfd 

en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

 

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

dansend de harpen en cymbalen slaan 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

zingend: In U zijn al onze fonteinen. 

 

Woord van welkom 
 

Zingen Opwekking 389  (psalm 51)  ‘Create in me a clean heart’         
Create in me a clean heart, o God, 

and renew a right spirit within me.  

Create in me a clean heart, o God, 

and renew a right spirit within me.  

 

Cast me not away from Thy presence, o God, 

and take not Thy Holy Spirit from me. 

Restore unto me the joy of Thy salvation, 

and renew a right spirit within me.    

 

Nederlandse vertaling:   

Schep in mij een rein hart, o God, 

en vernieuw een juiste geest in mij. 

Verwerp mij niet van uw tegenwoordigheid, o God 

en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. 

Herstel in mij de vreugde van uw heil 

en vernieuw een juiste geest in mij. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet   

 

Aansteken van de kaars 

 

Inleiding bij de dienst 

 



Instellingswoorden uit Mattheus 28 

 

Uitleg van de doop 

 
Zingen Hemelhoog 429  ‘Kom tot de Vader’  (de dopelingen worden 

binnengedragen) 

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 ook deed verander daar iets aan. 

Omdat Hij van je houd, 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) 

 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

 

 

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 523  ‘Ik geloof in God de Vader’  (melodie ‘Wat de toekomst brenge moge’) 

1. Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is, 

louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. 

Hij, de Koning van de kosmos -heel de schepping zingt zijn eer- 

heeft uit liefde mij geschapen, en tot liefde keer ik weer. 

 
2. Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. 

Zoon van God en Zoon des Mensen, goede Herder, Offerlam. 

Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis- 

schenkt Hij mij het eeuwig leven dat uit God en tot God is. 

 

3. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 

en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan. 

Door het brood -dit is mijn lichaam-, door de wijn -dit is mijn bloed- 

geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 

 

Doopgebed 

 

Zingen: Opwekking voor kids 4  ‘Is je deur nog op slot’ 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 

Van je kr-kr-kr 

doe hem open voor God. 

Want de Heer wil bij je wonen 

en dan ben je nooit alleen. 

 

Je hart is net een huisje 

waar het gezellig is. 

Maar het is er nog zo donker, 

er is iets wat ik mis. 

 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 

Van je kr-kr-kr 

Doe hem open voor God. 

Want de Heer wil bij je wonen 

en dan ben je nooit alleen. 

 



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 

 

Zingen Opwekking 518 ‘Heer U bent altijd bij mij’ 

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. 

 
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, 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. (refr.)  

 

(de dopelingen worden weggebracht en de kinderen gaan naar de nevendienst) 

 

Dankgebed voor de doop en gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jeremia 38: 1-13 
1Sefatja, de zoon van Mattan, Gedalja, de zoon van Paschur, Juchal, de zoon van 

Selemja, en Paschur, de zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia de mensen bleef 

toespreken: 2‘Dit zegt de HEER: Wie in deze stad blijven, zullen sterven door het 

zwaard, de honger en de pest, maar wie zich overgeven aan de Chaldeeën zullen het er 

levend afbrengen. 3Dit zegt de HEER: Deze stad wordt in handen gegeven van de 

koning van Babylonië en zijn leger; hij zal haar innemen.’ 4De raadsheren zeiden tegen 

de koning: ‘Die man moet ter dood gebracht worden. Door zulke dingen te zeggen 

ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners en van de soldaten die hier nog 

overgebleven zijn. Hij heeft niet hun behoud voor ogen, maar hun ondergang.’ 5Koning 

Sedekia antwoordde: ‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie niet tegenhouden.’ 6Ze 

brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia, in het kwartier van de 



paleiswacht, en lieten hem aan touwen zakken. In de put stond geen water meer; er was 

alleen modder, waarin Jeremia wegzakte. 7Ebed-Melech, een hoveling afkomstig uit 

Nubië, hoorde daarvan. Hij bevond zich in het koninklijk paleis, terwijl de koning 

zitting hield in de Benjaminpoort. 8Ebed-Melech verliet het paleis, ging naar hem toe 

en zei: 9‘Mijn heer en koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een 

waterkelder hebben gegooid. Waarom moet hij juist daar van honger omkomen? Elders 

in de stad is ook geen brood meer.’ 10De koning beval Ebed-Melech: ‘Ga met dertig 

man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven, voordat hij sterft.’ 11Ebed-

Melech riep toen dertig man bij elkaar en ging naar de kelder van het magazijn van het 

koninklijk paleis, waar hij wat versleten kleren en oude lappen haalde. Hij liet deze aan 

touwen naar Jeremia in de put zakken 12en zei tegen hem: ‘Stop die kleren en lappen 

onder uw oksels en haal de touwen eronderdoor.’ Jeremia deed wat hij zei, 13en zo 

trokken ze hem uit de put omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier 

van de paleiswacht. 

 

Zingen Psalmen voor Nu 130  ‘Uit de diepten’ 

1. Uit de diepten roep ik U, Heer mijn God. 

Ik heb U nodig Here, luister,  

nu ik schor gebeden fluister. 

Luister toch! Heer luister toch. 

 
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. 

 

3. Ik blijf wachten tot U komt, Heer, mijn God. 

Ik blijf nog sterker op U wachten, 

dan een mens in lange nachten 

wacht op licht, het morgenlicht. 

 

4. Israël, hoop op de Heer, Hoop op God! 

Want Hij heeft zich aan jou verbonden. 

Hij verlost je van je zonden. 

Hij maakt vrij! Hij maakt jou vrij. 

 

Schriftlezing: Johannes 3:16 en 17 
16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 

die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17God heeft zijn Zoon 

niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld 

door hem te redden. 

 

 



Kindermoment 

 

Verkondiging 

 

Zingen: ‘Groot is uw trouw o Heer’  in Hebreeuws 

Mah ne’eman atah, el avoteinu  

Kol tzel chalof becha lo yimatze 

Gam rachamecha la’ad lo yachzivu 

Kmo shehayita lanetzach tihyeh. 

 

Ma ne’eman atah,  ma ne’eman atah 

Shachar a’irah chasdecha lashir 

Kol machsorai li natata beshefa 

Ma ne’eman ata, yah imadi.  

 

Kol yetzireicha bayam uva’aretz 

Shemesh, yareach utzva kochavim 

Mehalelim umodim lelo heref 

Ki ne’eman atah leolamim. 

 

Ma ne’eman atah,  ma ne’eman atah 

Shachar a’irah chasdecha lashir 

Kol machsorai li natata beshefa 

Ma ne’eman ata, yah imadi.  

 

Nederlandse versie:  

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar, 

zon, maan en sterren in hemelse baan. 

Tonen zo duidelijk Uw Godd’lijke wijsheid, 

Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 



Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Opwekking 488  ‘De kracht van uw liefde’ 

1. Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, voor de kracht van uw liefde 

 

Refrein:  

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde 

 

2. Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij U wil, zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven, door de kracht van uw liefde. (refr.) 

 

 

Heenzending en Zegen (beantwoord met Amen 3x)  

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

 

13-06   19:00 uur  voorganger ds. H.J. van Maanen 

20-06     9:30 uur  voorganger ds. A.H. van Veluw 

20-06   19:00 uur   voorganger ds. H.J. van Maanen             

 


