
   

Zingen Psalm 118 vers 7 en 11 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
van hulp en heil ons aangebracht; 
daar zingt men blij, met dankb’re psalmen: 
“Gods rechterhand doet grote kracht”. 
 
De steen, die door de tempelbouwers 
veracht’lijk was een plaats ontzegd, 
is, tot verbazing der beschouwers, 
van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s HEEREN hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz’ogen; 
wij zien het maar doorgronden ’t niet. 

 
Verkondiging: de Levende Steen en levende stenen 

 
Zingen Op Toonhoogte 368 vers 1, 2 en 3 

Zingt een nieuw lied voor God de Here  
en wees van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus’ kerk.  
 
Kinderen van éénzelfde Vader, 
kom nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar. 
  
God wil aan ons telkens weer tonen   
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen 
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen en hout alleen  
is ’t grote werk gedaan,  
’t zal om onszelve gaan.   

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 118 vers 1, 2 en 4  
(staande) 

Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
           
Na de dienst is er in de kerkenraadskamer 
gelegenheid om de doopouders te feliciteren en 
Gods zegen toe te wensen over de doop van 
hun kind.  
 

             
 

 
Informatie over onze gemeente: www.hghg.nl  

Wijkgemeente Noord - 
Doopdienst in de Oude Kerk op 
zondag 28 mei 2017 om 10.45 uur
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heilige doop wordt bediend aan:   
Boas van Eck 
Veerle de Wit 
Fenne van Wijngaarden 
   

Voorganger:  Ds. A.T. van Blijderveen 
Organist: Wouter de Haas 
 

Orde van dienst 
 

Orgelspel 
      
Binnenkomst kerkenraad met doopouders 
 
Afkondigingen door een ouderling 
      
Voorzang Psalm 134 vers 1 

Looft, looft nu aller heren Heer', 
gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
en voor Zijn dienst in ijver blaakt! 

 
Stil persoonlijk gebed 
 
Gods bemoediging en groet 
 
 
 

 

http://www.hghg.nl/


   

Zingen Psalm 90 vers 1 Nieuwe berijming 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in Uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van Uw beloften en van Uw verbond. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 90 vers 7 en 8 Nieuwe berijming 

Wend U tot ons, keer tot ons weder, HEERE, 
hoe lang nog zult Gij Uw gelaat afkeren ? 
Schenk ons het morgenrood van Uw genade, 
dan prijzen wij voortaan Uw grote daden. 
Vergun Uw volk, na jarenlange druk, 
nu vele jaren zorgeloos geluk. 
 
Laat, Heer, Uw volk Uw daden zien en leven 
en laat Uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat.  

 
Lezing doopformulier 
 
Doopgebed 
 
Zingen Psalm 105 vers 5 (intussen komen de 
kinderen binnen) 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Kindermoment en kinderlied Op Toonhoogte 557 
Refrein 1 

Weet je, dat de Vader je kent?  
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? Een parel in 
Gods hand, Een parel in Gods hand. 

 

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent 
een oen! 
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben 
niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het 
nooit! 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb 
altijd pech, ik ga maar weg! 
Refrein 1 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo 
dom! 
Mijn bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook 
niks! 
Al noemt de hele klas me sacherijn, ik mag er 
zijn! 
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij, 
God houdt van mij. God houdt van mij! 
 
Refrein 2 

Ik weet, dat de Vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, Een parel in 
Gods hand. 

 
Doopvragen aan de ouders, waarna de 
bediening van de Heilige Doop volgt 
 
Na de bediening van de heilige Doop 
beantwoordt de gemeente staande de 
volgende vraag: 
Gemeente van Christus, belooft u voor deze 
kinderen te bidden, opdat de vruchten van 
geloof en bekering in hun leven gezien zullen 
worden? Wilt u deze kinderen met liefde in uw 
midden opnemen als nieuwe leden van het 
lichaam van Christus, in het besef dat u mede 
verantwoordelijkheid voor hen draagt? 
Neemt u zich van harte voor om hen  op 
voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar 
het Koninkrijk van God door vruchten voort te 
brengen die aan uw doop en bekering 
beantwoorden? Wat is daarop uw antwoord? 
 

Zingen Psalm 134 vers 3 (staande). 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER! 
 

Kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de B-
oppas 
 
Gebed om Gods zegen over de bediening van 
Zijn Woord 
 
Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-8  
De levende Steen  
1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, 
huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 
2. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar 
de zuivere melk van het Woord,  opdat u daardoor 
mag opgroeien, 
3. indien u tenminste  geproefd hebt dat de Heere 
goedertieren is, 
4. en kom naar Hem toe als naar een levende 
steen, die wel door de mensen verworpen is, maar 
bij God uitverkoren en kostbaar, 5. dan wordt u 
ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  een 
geestelijk huis, tot  een heilig priesterschap, om 
geestelijke offers te brengen, die God welgevallig 
zijn door Jezus Christus. 6. Daarom staat er in de 
Schrift:  Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die 
uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, 
zal niet beschaamd worden. 
7. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar 
voor de ongehoorzamen geldt:  De steen die de 
bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen 
geworden, en  een steen des aanstoots en een 
struikelblok; 
8. voor hen namelijk die zich aan het Woord 
stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook 
bestemd zijn. 
 
In de collecte geven we onze gaven voor 
1. Diaconie: Project 10 27, hulp aan vluchtelingen 
(Evangelie en moslims)  
2. Eigen gemeente: Eredienst. 
 


