
 

 

Welkom in de hervormde gemeente  
Hagestein - Hoef en Haag

Liturgie  
Doopdienst  

Zondag 22 december 2019

Thema: Een weg door het water



Voorzang: psalm 84: 1 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

Stil gebed 
We bidden in stilte tot God. 

Votum en groet 
Wij geloven dat deze dienst met Gods hulp wordt gehouden (votum) en dat Hij ons 
in deze dienst wil ontmoeten (groet). 

Zingen: psalm 100: 1 en 2 

1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

2. De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid 

Wetslezing 
God geeft ons leefregels om tot Zijn eer en goed met onze medemens te leven. 

Zingen: psalm 111: 5 

5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikb're steunpilaren; 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 

Onderwijs over de doop. 
De bediening van de Heilige Doop begint hier. We zien bij de doop het evangelie op 
een tastbare manier. Daardoor worden we herinnerd aan onze eigen doop.  
Maar, wat betekent het om gedoopt te worden en gedoopt te zijn? Hier volgt 
onderwijs op basis van het formulier, wat lang geleden is opgesteld. 



Zingen: psalm 105: 5  
(Noud en Tijn worden binnengebracht tijdens het zingen) 

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. 

Gebed voor de doop 
Het gaat bij de doop om een teken. Het verwijst naar een werkelijkheid die geestelijk 
is en geloofd mag worden. Nu vragen we of de Heere deze doop wil gebruiken en 
erkennen, zodat Hij het waarmaakt wat in de doop wordt uitgebeeld.  

Doopgelofte 
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een inzetting 
van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. 
Daarom moeten wij dit sacrament met het oog daarop, en niet uit 
gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan voor allen duidelijk 
wordt dat u zo gezind bent, zult u op de volgende vragen oprecht 
antwoorden:  
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen 
en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan het verloren-zijn 
onderworpen zijn, dat ze toch in Christus geheiligd zijn en daarom als 
leden van de gemeente van Christus behoren gedoopt te zijn? 
Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die 
in de artikelen van het christelijk geloof samengevat en hier in de 
christelijke kerk onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van de 
zaligheid is?  
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening om Noud / Tijn, van 
wie u de vader en de moeder bent, bij het opgroeien, in deze leer naar uw 
vermogen te onderwijzen of te laten onderwijzen? 

Wat is daarop uw antwoord? 

Dopen 
Noud Jacob van Dijk en Thijs Martin van der Lee zullen nu worden gedoopt. 

Zingen: psalm 134: 3 (indien mogelijk, staande) 

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 na de doopbediening 
We danken voor de doopbediening en bidden voor het vervolg van de dienst. 

Schriftlezing: Exodus 14: 10-22 

10. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen 
op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de 
Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE, 
11. en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons 
hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons 
kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? 
12. Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, 
laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de 
Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. 
13. Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie 
het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want 
de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer 
terugzien. 
14. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. 
15. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de 
Israëlieten en zeg dat zij opbreken. 
16. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem 
doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het 
droge kunnen gaan. 
17. En Ik, zie, Ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij 
achter hen aan gaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten 
koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van 
zijn ruiters. 
18. Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE ben, als Ik geëerd 
zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten 
koste van zijn ruiters. 
19. Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, 
Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats 
vóór hen en ging achter hen staan. 
20. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk 
was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de 
nabijheid van de ander komen, heel de nacht. 
21. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee 
die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de 
zee droog, en het water werd doormidden gespleten. 
22. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water 
was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur. 



Onze gaven worden ingezameld 
1.Diaconie 
2.Kerkrentmeesters 

Zingen: psalm 77: 9 en 11 

9. Door Uw arm en alvermogen 
Hebt Gij Isrel uitgetogen; 
Jacobs kind'ren, Jozefs zaad 
Vrijgemaakt van Faro's haat. 
't Water zag, o God, U komen; 
't Water zag U, en de stromen 
Steigerden vol schrik omhoog; 
D' afgrond werd beroerd en droog. 

11. D' aarde sloeg van schrik aan 't beven, 
Toen z' U langs Uw pad zag streven, 
Zee en grote waters door, 
In het nooit ontdekte spoor; 
Toen G' Uw volk den weg bereiddet, 
Daar Gij 't als een kudde leiddet; 
Mozes' en Aärons hand 
Bracht hen dus naar 't heilig land. 

Verkondiging 
Tekst: Ex.14:13 

‘Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij 
vandaag nog voor u zal bewerken.’ 

Thema: Een weg door het water. 



Zingen: psalm 66: 3 en 6 

3. God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneêren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 

6. Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen, 
Zal ik, genoopt tot dankbaarheid, 
Verschijnen voor Zijn heilig' ogen 
Met offers, aan Hem toegezeid. 
Ik zal, nu ik mag ademhalen, 
Na zoveel bangen tegenspoed, 
Al mijn geloften U betalen, 
U, Die in nood mij hebt behoed. 

Dankgebed en voorbede 
We danken God voor de dienst en brengen de nood en zorgen die er zijn bij Hem. 

Zingen: psalm 138: 4 

4. Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven; 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw, als sterk; 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volen - den, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

Zegen 
In de zegen belooft God Zijn aandachtige zorg voor ons.  

Na afloop van de dienst heeft u gelegenheid om Marcel & Caroline 
en William & Carolien voorin de kerk te feliciteren. 






