
08 mei 2022 09.30 uur
de Hoeksteen

Voorganger: Ds. H.J. van Maanen
Muziek: GO(U)D

Kosters: Ron en Tineke Kalter

Liturgie 
Bediening Heilige Doop



Zingen voor de dienst
‘Met open armen’ – HH 707

Mededelingen

Aanvangslied HH 169
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die jubelt door Jeruzalem.
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ‘t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Stil gebed 
Bemoediging en Groet

Zingen Opw. 778
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoord, / o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister, / dan kom ik niet ten val.

Refrein
Maar ik bouw op uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van uw liefde en trouw.
U was steeds goed;
Heer, U blijft goed voor mij. 2



Zie mij staan en antwoord,  o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister, / dan kom ik niet ten val.
Refrein

Wetslezing: Habakuk 2:2-4
2Dit was het antwoord van de Heer: ‘Habakuk, schrijf op wat ik je ga ver-
tellen. Schrijf het met duidelijke letters op een grote platte steen. Dan is 
het makkelijk te lezen. 3Schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voor-
dat het gebeurt. Zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Ook al duurt 
het lang, het gaat gebeuren. Dat is zeker!’4Dit moest Habakuk opschrijven: 
‘Het loopt slecht af met mensen die kwaad doen. Maar mensen die goed 
doen en trouw zijn aan God, zullen in leven blijven.

Doop
Onderwijzing

Binnenkomst kinderen, onder lied HH 503
Refrein
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.

Presentatie en naamgeving

Niek Alexander (Niek) Bakker
Nine Jony (Nine) Bastiaannet

Boas Levi (Boas) ten Have
Anneleen Marjolien Henriëtte (Anneleen) Kunst

Lot Nine (Lot) Meuleman
Rijk Benjamin (Rijk) Netjes

Gijs van Pijkeren
Bram Jan (Bram) van ‘t Veen
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Geloften

Zingen HH 502 
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.

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.

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.

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.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

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.

Gebed 4



Kindermoment, met lied ‘Zit je deur nog op slot?’
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

Doop

Gelofte
Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebe-
den, 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?
Ja, dat beloven wij

Zegenlied HH 61
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

Kinderen worden weggedragen

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 5:1-10 en 43-48 (NBV21)
51Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten 
met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,want voor hen is het koninkrijk van 
de hemel.
4Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor 
hen is het koninkrijk van de hemel. 5

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker,
er is iets dat ik mis.



43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben 
en je vijand haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor 
wie jullie vervolgen; 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Va-
der 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 bejege-
nen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 
48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
 

Verkondiging

Zingen Opw. 705
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander / zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, / zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
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Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander / zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, / zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Zingen HH 728
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef	ik	daar	mijn	loflied	aan:

Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen	wij	dit	loflied	aan:

Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk’lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen
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De volgende Erediensten zijn op:
08-05 om 16.30 uur: Ds. G.H. Labooy, middagdienst
08-05 om 19.00 uur: Ds. A.H. van Veluw, verdiepingsdienst
15-05 om 09.30 uur: Ds. G. Oberink


