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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 27 juni 2021, aanvang 
09.30 uur 
 
 

In deze dienst wordt de doop bediend aan: 
 

• Levi Alexander (Levi) de Bruin 

• Ninthe de Gier 

• Kate Alida Jacoba (Kate) Mol 

• Sil Arie Martijn (Sil) Versluis 
 
 
Voorganger:  Ds. M.P.D. Barth, Barneveld 
 
 

Wilt u de doopouders na de dienst feliciteren? 
Kijk voor hoe dat kan helemaal onderaan deze liturgie! 

 
 
Liederen voor de dienst  

 
Psalm 139 (Psalm project) 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ook ken 
kent U mij, U weet waar ik ga, 
U volgt mij waar ik zit of sta; 
 
wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor Uw ogen. 
Wat mij ten diepst houdt bewogen, 
’t ligt alles open, ’t ligt alles open, 
’t ligt alles open voor Uw ogen 
 
U bent mij overal nabij. 
Uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
U wist hoe het zou verdergaan. 
 
O God, hou mij geheel omgeven 
en leid mij op de weg van ’t leven. 
O God, hou mij geheel omgeven 
en leid mij op, en leid mij op, 
en leid mij op de weg van ’t leven. 

 
Uw sterke hand 

Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden Uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar Uw plan. 
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Refrein 1 
U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe ik steeds meer leef als U. 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 

 
Refrein 2 

Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in Uw sterke hand. 

 
Refrein 1 
 
Refrein 2 (2x) 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 68 vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 105 vers 5 
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. 

 
Lezing doopformulier 
 
Doopvragen aan de ouders 

- 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?  

- 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? 

- 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? 

 
Zingen Psalm 22 vers 16 (de dopelingen worden binnengebracht) 

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid, 
om 't nakroost, dat de HEER' wordt toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
en grote daden. 

 
Bediening Heilige Doop 
 
Zingen 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'! 
 

De gemeente beantwoordt staande de volgende vragen: 
- 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 Levi, Ninthe, Kate en Sil, die zojuist het teken van de doop 
ontvangen hebben, met liefde in uw midden opnemen als nieuwe 
leden 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 
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Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop 
en bekering beantwoorden?  

 
Formuliergebed en gebed om opening van het Woord en verlichting met 
de Heilige Geest 
 
Schriftlezing 2 Koningen 2:19-25 
 
Zingen Op Toonhoogte 358 
(tijdens naspel gelegenheid bij te dragen aan de collecten) 

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. 
  

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. 

  
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 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (4x) 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (4x) 

Refrein 
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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. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 71 vers 12 en 13  

Gij hebt mij van mijn kindse dagen 

geleid en onderricht; 

nog blijf ik naar mijn plicht 

van Uwe wond'ren blij gewagen; 

o God, wil mij bewaren 

bij 't klimmen mijner jaren. 

Blijf mij in mijne grijsheid sterken; 
verkwik mijn ouderdom; 
bewaak mij van rondom; 
zo meld' ik dit geslacht Uw werken; 
zo zal 'k Uw grootheid zingen 
voor hun nakomelingen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 292 

U, die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed,  
Uw liefde doet mij zingen. 
U, die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel,  
en U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als Uw kind  
in voor- en tegenspoed  
Uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel  
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Zegen 
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Lied na de dienst:  
 

No longer slaves 
 

Geen slaven meer 
 

You unravel me 
with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance 
from my enemies 
'til all my fears are gone. 
 

U haalt mij uit de knoop met een melodie. 
U omringt mij met een lied 
van bevrijding van mijn vijanden, 
tot al mijn angsten weg zijn. 

  
I'm no longer a slave to fear; 
I am a child of God. 
I'm no longer a slave to fear; 
I am a child of God. 
 

Ik ben geen slaaf meer van de angst;  
Ik ben een kind van God. 

 
From my mother's womb 
You have chosen me. 
Love has called my name, 
I've been born again 
into a family. 
Your blood flows through my veins 
 

Vanaf de moederschoot 
hebt U mij gekozen. 
Liefde riep mijn naam. 
Ik ben opnieuw geboren,  
als lid van een gezin. 
Uw bloed stroomt door mijn aderen. 

 
I'm no longer a slave to fear; 
I am a child of God. 
I'm no longer a slave to fear; 
I am a child of God. 
 

Ik ben geen slaaf meer van de angst;  
Ik ben een kind van God. 

 
I am surrounded 
by the arms of the Father. 
I am surrounded 
by songs of deliverance. 
We've been liberated 
from our bondage. 
We're the sons and the daughters. 
Let us sing our freedom. 
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Ik word omringd  
door de armen van de Vader. 
Ik word omringd  
door liederen van bevrijding. 
Wij zijn bevrijd  
van onze banden. 
Wij zijn de zonen en de dochters. 
Laten we onze vrijheid uitzingen. 

 
You split the sea 
so I could walk right through it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me 
and I will stand and sing: 
I am a child of God. 
 

U spleet de zee,  
zodat ik er door kon wandelen. 
Mijn angsten verdronken in volmaakte liefde. 
U hebt mij gered 
en ik zal opstaan, en zingen: 
Ik ben een kind van God. 

 
'Cause I'm no longer a slave to fear; 
I am a child of God. 
I'm no longer a slave to fear; 
I am a child of God. 
 

Want ik ben geen slaaf meer van de angst;  
Ik ben een kind van God. 

 
 
De doopouders na de dienst feliciteren in de kerk kan helaas nog altijd niet. Wilt u toch met de 
doopouders meeleven? Dat kan natuurlijk ook schriftelijk! 
 

• Patrick en Esmiralda de Bruin-Klijn (ouders van Levi), Jupiterstraat 50, 3371 TE 

• Theo en Chantal de Gier-de Ruijter (ouders van Ninthe), Damstraat 29, 3371 AC 

• Piet en Lydia Mol-van ’t Zelfde (ouders van Kate), Damstraat 15, 3371 AC 

• Martijn en Joyce Versluis-Manschot (ouders van Sil), Lange Griendsweer 101, 3371 CG 


