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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 7 maart 2021, 
aanvang 09.30 uur 
 

4e lijdenszondag 
 
 
Voorganger:  Dr. H. de Leede, Amersfoort 
 

 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 

• Lucas Meerkerk   
 
Lied voor de dienst (Schubert, Deutsche Messe; met Nederlandse weergave)
  

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr,  
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er!  
Er, der nie begonnen, Er, der immer war,  
ewig ist und waltet, sein wird immerdar. 
 

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig is slechts Hij! 
Hij die geen begin heeft, die er altijd was, 
eeuwig is en heerst en altijd er zal zijn. 

 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er! 
Allmacht, Wunder, Liebe, Alles ringsumher! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, 
 

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig is slechts Hij! 
Almacht, Wonder, Liefde, overal, rondom. 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen door de kerkenraad 

Intochtslied: Psalm 105 vers 2 
Juicht elk om strijd met blijde galmen; 
zingt, zingt de Hoogste vreugdepsalmen! 
Beroemt u in Zijn heil’ge Naam; 
dat die Hem zoeken, nu tesaam 
hun hart verenen tot Zijn eer, 
en zich verblijden in de Heer'! 
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Moment van stilte 
 
Votum en Groet 
 
Aanvangswoord: Enkele woorden uit Deuteronomium 10 en 30 
 
Zingen: Psalm 105 vers 3 

Vraagt naar de Heer' en Zijne sterkte, 
naar Hem, die al uw heil bewerkte. 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, 
gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
aan Zijn doorluchte wonderdaan; 
en wilt Zijn straffen gadeslaan. 

Moment van verootmoediging: 
Lezing van het gebod: Tien Geboden (verkorte tekst) 

Meespreken in ons hart: Psalm 130 vers 1 tot 6 

1 Een pelgrimslied. 

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 

2 Heere, hoor naar mijn stem. 

Laat Uw oren opmerkzaam zijn 

op mijn luide smeekbeden. 

3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, 

Heere, wie zal staande blijven? 

4 Maar bij U is vergeving, 

opdat U gevreesd wordt. 

5 Ik verwacht de HEERE,  

mijn ziel verwacht Hem 

en ik hoop op Zijn woord. 

6 Mijn ziel wacht op de Heere, 

meer dan wachters op de morgen, 

wachters op de morgen. 

Zingen: Psalm 130 vers 4 

Hoopt op de Heer', gij vromen; 
is Israël in nood, 
er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden; 
zo doe Hij ook aan mij. 
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Bediening van de Heilige Doop 
 
Onderwijs betreffende de betekenis van het doop 

Waarom worden wij gedoopt? 
* Wat betekent de doop   
in de Naam van de Vader 
in de Naam van de Zoon 
in de Naam van de Heilige Geest 

We dopen de kinderen der gelovigen, als leden van het Lichaam van 
Christus 
Wat vraagt de doop van ons en van onze kinderen? 
We bidden het klassieke doopgebed van de kerk der eeuwen 

Zingen als Lucas wordt binnengebracht: Op Toonhoogte 167 vers 1  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 
Doopvragen – doopgelofte – doopbelofte 

Ten eerste: 
Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en 
daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch 
in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn gemeente behoren 
gedoopt te zijn?  
Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in 
de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk alhier 
geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?  
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u 
vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw 
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 
 

Toezingen: Psalm 134 vers 3 
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'! 

 
 
 



4 
 

Belofte van de gemeente 
- Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente te 
bidden, opdat de vruchten van geloof en bekering in hun leven gezien zullen 
worden?  
- Wilt u Lucas Meerkerk die zojuist het teken van de doop ontvangen heeft met 
liefde in uw midden opnemen als nieuw lid van het lichaam van Christus, in het 
besef dat u mede verantwoordelijkheid voor hem draagt?  
- Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de gemeente 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 als Lucas de kerk verlaat: Op Toonhoogte 167 vers 2  

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Dankgebed voor de doop + gebed om de Verlichting door de Heilige 
Geest bij de opening van het Woord.  

 
Dienst van het Woord 

Lezing Oude Testament:  Jeremia 4 vers 1 tot 4 
Lezing Nieuwe Testament: Romeinen 6 vers 1 tot 14 
 
Preek 
 
Zingen: Doop (Sela) 

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. 
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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. 

 
Dienst van de gebeden en het geven van de gaven 

Collecte-oproep 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Lofprijzing 

 
Slotlied: Voorbedelied (Sela) 

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. 
Heer, doe meer dan wij kunnen denken. 
Laat uw kracht zien. 
Laat uw liefde merken. 

 
Zegenbede 
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Lied na de dienst: Op Toonhoogte 211  
U bent mijn schuilplaats Heer,  
U vult mijn hart steeds weer  
met een overwinningslied. 
Telkens als ik angstig ben  
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer. 

 

 

 

Helaas kunnen we als gemeente de doopouders niet, zoals voorheen, na de dienst 

gelukwensen met de doop van hun kind.  

Wilt u hen feliciteren? Dat kan natuurlijk ook schriftelijk! Hun adres is: 

Mark en Tamara Meerkerk, Schapedrift 74, 3371 JJ Hardinxveld-Giessendam 

 

Meer informatie over onze gemeente is te vinden via www.hghg.nl  

http://www.hghg.nl/

