
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

 

11-09 16:30 uur       voorganger ds. H.J. van Maanen                  Middagdienst 

11-09 19:00 uur voorganger ds. R.J. Perk, Nijverdal             Verdiepingsdienst 

18-09   9:30 uur voorganger ds. H.J. van Maanen       Startzondag 

18-09 19:00 uur voorganger ds. H.J. van Maanen        Jongerendienst 

   en Henrich Kragt   

LITURGIE voor de eredienst  

in de Hervormde Gemeente “De Hoeksteen”  

op zondag 11 september 2022 

Aanvang 9:30 uur 

Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Organist: Erik de Leeuw 

Kosters: Ron en Tineke Kalter  
 

 

Thema: ‘Hem aanroepen met Abba, Vader’ 

 

In deze dienst zullen de heilige doop ontvangen: 

 

Stan Albert Theodoor, roepnaam Stan, zoon van Suzanne en Anne Jan Holtland 

broertje van Joris en Benthe 

Lotte Hanne, roepnaam Lotte, dochter van Sanne en Gideon Dokter 

zusje van Anna 

Jentina Eva, roepnaam Julia, dochter van Wietske en Anne Adema 

Jacky Wileya, roepnaam Jacky, dochter van Hayo en Lyanca Holtland 

Lars, zoon van Gijs en Liesette Hulstein, broertje van Julia 

Luna, dochter van Marlon Mora en Claudia Deelen 

Jona Herman Aart, roepnaam Jona, zoon van Theo en Mirjam Dorgelo 

 broertje van Bram 

Gijsjan, roepnaam Gijs, zoon van Martin en Mariska Zielman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging 

 

Zingen Lied 755  ‘Toch overwint eens de genade’ 

1. Toch overwint eens de genade,   2. O welk een vreugde zal het wezen, 

en maakt een einde aan de nacht.   als Hem elk volk is toegedaan. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade,  Uit aard' en hemel opgerezen, 

dan is de strijd des doods volbracht.  vangt dan het nieuwe loflied aan, 

De wereld treedt in 's Vaders licht,   als ieder voor de Heer zich buigt 

verheerlijkt voor zijn aangezicht.   en aller stem Gods lof getuigt. 

 

Danken en met en voor elkaar bidden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied Hemelhoog 617a  ‘Tienduizend redenen’  

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. 

 

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. (refr.) 

 

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. (refr. 2x) 

 

Heenzending en Zegen 

 

Amen van de gemeente op de dienst: Amen 3x 

 

 

Orgelspel  

 

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders voor in de kerk te feliciteren 

 

 

 



Orgelspel   

 

De dopelingen worden weggebracht en de kinderen gaan naar de nevendienst 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest  

 

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-17 
1Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus 

zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent 

immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, 

uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem. 
5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 

ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen 

die Hem ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar 

nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. 9Bedrieg elkaar 

niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt 

aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht 

komt. 11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, 

barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 
12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich 

kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en 

geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; 

zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, 

dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat de vrede van Christus heersen 

in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook 

dankbaar. 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan 

elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die 

de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, 

terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. 

 

Zingen Hemelhoog 402  ‘U maakt ons één’ 

U maakt ons één,     

U bracht ons tezamen,    

wij eren en aanbidden U.   

U maakt ons één,    

U bracht ons tezamen,    

wij eren en aanbidden U.  

  

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Voor de dienst:  

- Psalm 63: 1, 2 en 3   ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’ 

- Hemelhoog 327:  ‘Diep, diep, diep als de zee’ (een aantal keer)  

 

Woord van welkom 

 

Aanvangslied Psalm 42: 1 en 5  ‘Evenals een moede hinde’ 

1. Evenals een moede hinde   5. Laat zijn trouw de dag verblijden 

naar het klare water smacht,   en zijn lied de duisternis. 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  Tot Hem roep ik in mijn lijden, 

die ik ademloos verwacht.    die de God mijns levens is: 

Ja, ik zoek zijn aangezicht,    Vaste grond van mijn bestaan, 

God van leven, God van licht.   waarom ziet Gij mij niet aan? 

Wanneer zal ik Hem weer loven,   Moet ik onder 's vijands slagen 

juichend staan in zijn voorhoven?   thans dit somber rouwkleed dragen? 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet   

 

Zingen Lied 347: ‘Here Jezus wij zijn nu in het heiligdom verschenen’ 

1. Here Jezus, wij zijn nu    

in het heiligdom verschenen,    

met ons kind gaan wij tot U,    

wil uw zegen ons verlenen,     

waar de roepstem wordt vernomen:   

laat de kindren tot Mij komen.  

   

2. Herder, neem uw schaapje aan. 

Hoofd, maak het een van uw leden. 

Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 

Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 

Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 

dat er eens veel vruchten groeien. 

 

3. Al het onze is U gewijd, 

't liefste wat Ge ons toevertrouwde 

wordt als offer U bereid. 

Gij alleen kunt het behouden. 

Schrijf de naam door ons gegeven 

in het levensboek ten leven. 

 

Instellingswoorden 

 

Uitleg van de doop 

 



Zingen ‘Doop’ – Sela     (de kinderen worden binnengedragen) 

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: 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. 

 

Refrein: 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. 

 

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. 

 

Presentatie en Naamgeving  (ouders gaan staan)   

 

Belijdenis en beloften van de doopouders 

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 (allen gaan staan) 

 

Doopgebed en doopgedachtenis 

 

Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven’ 

1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.  2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,   'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 

in m'n handel, in m'n wandel,   in m'n handel. in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken,    in m'n slapen en ontwaken, 

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.   'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

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 (staande) Hemelhoog 627: 1 en 2  ‘Abba Vader’ 

1. Abba, Vader, U alleen,    2. Abba, Vader, laat mij zijn 

U behoor ik toe.     slechts van U alleen. 

U alleen doorgrondt mijn hart,   Dat mijn wil voor eeuwig zij 

U behoort het toe.     d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn,   Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

U laat nooit alleen.     Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, U alleen,    Abba, Vader, laat mij zijn 

U behoor ik toe.     slechts van U alleen. 

 


