
 
 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 5 september 2021 om 9:30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Henk van Dijk 
Orgel/piano: Jeroen van de Scheer 
Kosters: Ron en Tineke Kalter 
 

 

                                 Thema: ‘Geef door, het goede dat je is toevertrouwd.’ 
 
 

 
 
 

 
BEDIENING EN VIERING HEILIGE DOOP 

    Gedoopt worden: 
 

Eva Noor Strijker 
 
Duuk Folkert Hendrik Reitsema 
 
Lex Sebastiaan Riezebos 
 
Yaïr Steenstra 
 
Ties Tertoolen 

 
 
 

Zingen voor de dienst:                                 
‘Doop’ met Kinga Ban  
 Lied 218 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 78:1 en 2 ‘Mijn volk, ik ga geheimen openleggen’ 

1 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wondren en zijn grote kracht. 



 
2 Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kind'ren melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en alwie door ons wordt ingewijd. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Betekenis van de doop 
 
Belijdenis en beloften van de ouders 
 
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. 
 
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 dopelingen worden onder orgelspel binnen gebracht               
 
Het kinderkoor zingt: ‘Jezus is de Hoeksteen’  
 
‘Jij bent ook gedoopt’  (doopgedachtenis) 
 
Zingen: Hemelhoog 338 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’ 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij (3x) 
 
 
 
 
 
 
 



Doop en handoplegging 
 
Eva Noor Strijker 
'Wijs mij Uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid, vervul 
mijn hart met ontzag voor Uw naam.' Psalm 86:11 
 
Duuk Folkert Hendrik Reitsema 
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 
 
Lex Sebastiaan Riezebos 

'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' Romeinen 8:31b 
 
Yaïr Steenstra 
'Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem'. Psalm 37:5 
 
Ties Tertoolen 

 Jezus zegt: ‘Ik ben de Goede Herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen 
kennen Mij.’ Johannes 10:14 
 
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: ‘De zegen van God wens ik jou toe’ 
Refrein: De zegen van God wens ik jou toe,  

weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. (2x) 

 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.                
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. (2x) 

 
De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 
 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 
 
Orgelspel (de dopelingen worden weggebracht) 
 
Schriftlezing: 2 Timotheüs 1:3-14  door Naomi Reitsema-Selles 

   Houd vast aan het geloof 
   3Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, 

die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien.4Als ik aan je tranen 
denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen.5Ik 
denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike 
hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt. 6Daarom spoor ik je 
aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de 
handen oplegde.7God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar 
een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.8Schaam je er dus niet voor om 
van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem 
gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je 



geeft.9Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond 
van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade 
was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,10maar nu is ze bekend 
geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft 
vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. 
11Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar;12daarom moet ik dit 
alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen 
heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is 
toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.13Neem als richtsnoer de 
heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan 
de liefde die in Christus Jezus zijn.14Bewaar door de heilige Geest, die in ons 
woont, het goede dat je is toevertrouwd. 

 
Zingen: Lied 680:4 ‘Hoor, heilige Geest, wij roepen U!’ 
4 Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord;                                              
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 149:1,2 en 3 
1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2 Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
 
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Danken en met en voor elkaar bidden 
 
 
Inzameling van de gaven 
 
 



 
Zingen: Lied 687:1 en 3 ‘Wij leven van de wind’ 

1 Wij leven van de wind, 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult, 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
3 Wij teren op het woord,                                       
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand, 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Heenzending en Zegen                                                       
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3 ‘Amen, amen,amen’ 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
 
 
De volgende Eredienst is op: 
05-09   16.30 uur   ds. G. de Kok   middagdienst 
           19.00 uur   ds. G.H. Labooy          huwelijksdienst   
 
 


