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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 5 februari 2023, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 

• Sophie  Boekhout 

• Thieme den Toom 

• Thomas Meerkerk 

• Ted en Lola Hofman 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: For the one (Jenn Johnson) 
Let me be filled 

Laat mij gevuld zijn 
 
with kindness and compassion for the one, 

met vriendelijkheid en mededogen voor degene, 
 
the one for whom You loved and gave Your Son. 

degene van wie U houdt en voor wie U Uw Zoon gaf. 
 
For humanity, increase my love. 

Laat mijn liefde groeien voor de mensheid. 
 

Refrein 
Help me to love with open arms like You do, 

Help me net als U lief te hebben met open armen, 
 
a love that erases all the lines and sees the truth. 

een liefde die alle vooroordelen uitwist en de waarheid ziet. 
 
Oh that when they look in my eyes, they would see You. 

Opdat zij als ze in mijn ogen kijken, U zien. 
 
Even in just a smile, they would feel the Father’s love. 

Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 
 
Oh how You love us. 

O, wat houdt U van ons. 
 
From the homeless to the famous and in between, 

Van de dakloze tot de beroemdheid en iedereen ertussenin, 
 
You formed us, You made us carefully. 

vormde U ons, U hebt ons zorgvuldig gemaakt. 
 
'Cause in the end, we're all Your children. 

Want uiteindelijk zijn we allemaal Uw kinderen. 
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Refrein 
 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
and the wonder of Your never-ending love. 

en het wonder van Uw oneindige liefde. 
 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
You're wonderful and such a good Father. 

U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
and the wonder of Your never-ending love. 

en het wonder van Uw oneindige liefde. 
 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
You're wonderful and such a good Father. 

U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
You're wonderful and such a good Father. 

U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
 

Refrein 
 

Even in just a smile, they would feel the Father’s love. 
Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 

 
Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm 

 

  

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 103 vers 9 

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen: 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden 
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
maar die naar eis van Gods verbond betracht. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 105 vers 5 en 6 
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. 
 
Al wat Hij Izak heeft gezworen, 
heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren', 
aan Jakob, tot een wet gesteld, 
van al 't beloofde heil verzeld, 
en aan gans Isrel toegezeid 
tot Zijn verbond in eeuwigheid. 

 
Lezing formulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 358 vers 1, 2 en 3 

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. 
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: 
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Vraagstelling 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?   

Wat is daarop uw antwoord? 
 
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: 
Loof, loof dan aller heren HEER! 

 
Vragen aan 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 Sophie, Thieme, Thomas, Ted en Lola, 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? 
 
Zingen Op Toonhoogte 311 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor Uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade; 
Uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot. 
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Gebed  
 
Schriftlezing 2 Koningen 2 : 18 - 22 
18 Toen kwamen zij bij hem terug, terwijl hij in Jericho verbleef, en hij zei 
tegen hen: Heb ik niet tegen u gezegd: Ga niet? 
19 De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging van deze 
stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land 
misgeboorte veroorzaakt. 
20 En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten 
die bij hem. 
21 Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: 
Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of 
misgeboorte meer door komen. 
22 Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van 
Elisa dat hij gesproken had. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 243 

1 Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed, 
vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
2 Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
3 Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus, op Uw woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
Verkondiging: Elisa maakt water gezond 
 
Zingen Op Toonhoogte 239 

1 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 



6 
 
 

 
2 Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag 
‘t Is een stroom van Uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
3 Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”. 

 
Refrein: 

 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 100 vers 2 en 4 

De Heer is God; erken, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
 
Want goedertieren is de Heer; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 
Zegen 
 
Na de dienst is er gelegenheid de ouders geluk en Gods zegen toe te wensen. Als u dit 
schriftelijk wilt doen, verwijzen we u naar de nadere informatie (met adressen) in De Kerk 
Roept. 

 
Na de dienst 

Zang: Meer dan een wonder 
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
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Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht. 
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht 
en nu jij er bent... 
 
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind, 
ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je eerste woord zal alles zijn: 
Papa, mama, blijf bij mij. 
Je hebt een plek, je hoort erbij. 
Hier zul je veilig zijn. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent... meer dan een wonder! 

 
 


