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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 29 augustus 2021 
Aanvang 10.45 uur 
  

Voorganger:   
Ds. M.C. Batenburg, Gouda 
 
 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 

• Ziva Mae Kraaijeveld 
 
 
Lied voor de dienst  

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. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Refrein 
 
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. 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 100 vers 1 

1 Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 100 vers 2, 3 en 4 

2 De Heer' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof; 
looft Hem aldaar met hart en stem; 
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4 Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 68 vers 1, 2, 9 en 14 (Psalm 139 NB) 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor Uw ogen. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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9 Gij zijt mij overal nabij, 
Uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in Uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor Uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
Doopformulier 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 531 – dopeling wordt binnengedragen 

Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
1 Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 

(Refrein) 
 
2 En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 

(Refrein) 
 

Doopvragen aan de ouders 
 
Bediening Heilige Doop 
 
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?  
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- Wilt u Ziva, 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 haar 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?  

 
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'! 

 
Dankgebed en gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Hosea 11 en Mattheüs 2 : 13 - 15 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 103 vers 7 

Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 
Verkondiging over Hosea 11 : 1 – Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen 
 
Zingen Op Toonhoogte 199  

1 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik Zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 
 
2 Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
En door Zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij Zijn sterven leef ik nu. 
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3 Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al Zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
4 Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit Zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 73 vers 1 en 3 (Psalm 149 NB) 

Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan Zijn naam bij dag en nacht 
en roemt Zijn grote macht. 
 

Zegen 
 
U kunt de doopouders schriftelijk feliciteren met de doop van hun kind. 
Adres: Brederode 8, 3371 NH. 

 
Lied na de dienst 

Give me oil in my lamp 
1 Give me oil in my lamp, keep me burning. 
Give me oil in my lamp, I pray. 
Give me oil in my lamp, keep me burning. 
Keep me burning till the break of day. 
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Geef mij olie in mijn lamp, houd mij brandend. 
Geef mij olie in mijn lamp, bid ik. 
Geef mij olie in mijn lamp, houd mij brandend. 
Houd mij brandend tot U komen zal. 

 
Refrein 
Sing hosanna, sing hosanna, 
sing hosanna to the King of kings! 
Sing hosanna, sing hosanna, 
sing hosanna to the King! 
 

Zing hosanna, zing hosanna, 
zing hosanna  voor de Koning der koningen. 
Zing hosanna, zing hosanna, 
zing hosanna voor de Koning. 

 
2 Give me love in my heart, keep me sharing. 
Give me love in my heart, I pray. 
Give me love in my heart, keep me sharing. 
Keep me sharing till the break of day. 
Refrein 
 

Geef mij liefde in mijn hart, laat mij delen. 
Geef mij liefde in mijn hart, bid ik. 
Geef mij liefde in mijn hart, laat mij delen. 
Laat mij delen tot U komen zal. 

 
3 Give me joy in my heart, keep me singing. 
Give me joy in my heart, I pray. 
Give me joy in my heart, keep me singing. 
Keep me singing till the break of day. 
Refrein 
 

Geef mij vreugde in mijn hart, laat me zingen. 
Geef mij vreugde in mijn hart, bid ik. 
Geef mij vreugde in mijn hart, laat mij zingen. 
Laat mij zingen tot U komen zal. 

 
4 Give me faith in my heart, keep me praying. 
Give me faith in my heart, I pray. 
Give me faith in my heart, keep me praying. 
Keep me praying till the break of day. 
Refrein 
 

Geef mij geloof in mijn hart, laat mij bidden. 
Geef mij geloof in mijn hart, bid ik. 
Geef mij geloof in mijn hart, laat mij bidden. 
Laat mij bidden tot U komen zal. 

 


