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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord, doopdienst in de Oude Kerk, 
zondag 12 december 2021 
Aanvang 09.30 uur  
  
 

In deze dienst wordt de doop bediend aan: 

• Naomi Elisabeth (Naomi) Admiraal 

• Sven Leonard (Sven) Ambachtsheer 

• Sefanja Albert (Siebe) van Hof 
 
Voorganger:   
Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst  

Zang: Op Toonhoogte 484 
(Refrein) 

De Heer is mijn Herder, 
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg 
die ik moet gaan. 
De Heer is mijn Herder. 

 
1 Al ga ik door een donker dal, 
ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan, 
U bent heel dichtbij. 
(Refrein) 
 
2 Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer. 
(Refrein) 
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd. 
En ik mag heel dicht bij U zijn 
tot in eeuwigheid. 
(Refrein) 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 317 vers 1 en 3 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in Uw luister, 
één en al vuur en liefde_en majesteit. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 260 

Nog voordat je bestond kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield gaf Hij Zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt, 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x) 
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De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt, 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x) 

 
Lezing doopformulier 
 
Zingen Psalm 105 vers 5 (kinderen worden binnengebracht, kinderen uit 
de kerk naar voren) 
 
Vragen 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 dit kind van wie u vader en 
moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen?     

 
Kindermoment 
 
Foto’s aanbrengen in de doopboom 
 
Bediening Heilige Doop 
 
Toezingen 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'! 

 
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 Naomi, Sven en Siebe, 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 hen 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? 
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Zingen Op Toonhoogte 56 (dopelingen verlaten de kerk) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Exodus 3 : 1 - 14 
1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van 
Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg 
van God, de Horeb. 
2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden 
van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, 
maar de doornstruik werd niet verteerd. 
3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, 
waarom de doornstruik niet verbrandt. 
4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van 
de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 
5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want 
de plaats waarop u staat, is heilige grond. 
6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God 
van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was 
bevreesd God aan te kijken. 
7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in 
Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun 
slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 
8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de 
Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar 
een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de 
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Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de 
Jebusieten. 
9 Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. 
En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 
10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de 
Israëlieten, uit Egypte leiden. 
11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en 
de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 
12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík 
u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op 
deze berg. 
13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen 
hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij 
zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u 
tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 139 vers 1 

Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.  
 

Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 358 (iets aangepast) 

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. 
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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: 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 25 vers 2 (Psalm 65 NB) 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in Uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in Uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Wonderlijk (Sela) 
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, 
toen ik in het geheim gemaakt werd. 
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. 
U schreef het in Uw boek; 
U kent mij. 

 
Refrein: 
Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is Uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 

 
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben 
is wonderlijk gemaakt, uit liefde. 
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering 
wordt door U gehoord. 
U kent mij. 

Refrein 
 



7 
 
 

Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is Uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 
 
Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast.  (4x) 

Refrein . (2x) 
 

Leven met U altijd. 
 

 
 
Als u de ouders wilt feliciteren met de doop van hun kind kan dat schriftelijk; zie voor het adres 
De Kerk Roept. 
 
Meer informatie van onze gemeente vindt u op www.hghg.nl  

http://www.hghg.nl/

