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DE DIENST VAN 20 OKTOBER 2019 IN DE HOEKSTEEN LEEK 
 

 

- Lied voor de dienst, uit de Evangelische Liedbundel, 346: 1,3,4 

 

- Welkom 

 

- Zingen, uit Liedboek, 42:  1,7 Evenals een moede hinde 

 

- Stilte, bemoediging en groet  

 

- Gebed 

 

- Presentatie van de dopelingen  

 

Lyenn van Dijk 

 

 
 

Mirthe Charlotte Liewes 

 

 
 

Noralie van Adrichem 

 

 
 

 

- Meezingen met You Tube, https://youtu.be/iYtfYzQvbwY, Opwekking 599, Kom tot de 

Vader 
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- Inleiding op de doop  

 

‘Niemand leeft voor zichzelf  

en niemand sterft voor zichzelf; 

wij leven en sterven voor God onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe.’  

(Rom. 14:7-8) 

 

Onze Heer Jezus Christus,  

die zich zelf heeft laten dopen 

om te delen in ons leven  

en onze dood, 

en die uit de dood is opgestaan 

om ons te doen delen in zijn leven, 

heeft vóór zijn hemelvaart  

de opdracht gegeven: 

 

‘ga dus op weg  

en maak alle volken tot mijn leerlingen  

door hen te dopen in de naam van de Vader,  

de zoon en de heilige geest  

en hen te leren  

dat ze zich moeten houden  

aan alles wat ik jullie opgedragen heb.  

en houd dit voor ogen:  

ik ben met jullie, alle dagen,  

tot aan de voltooiing van deze wereld.’  

(Matheus. 28:19-20)  

 

- Geloofsbelijdenis, zingen, uit Hemelhoog, 479: 1,4 Heer, U bent mijn leven 

 

Heer, U bent mijn leven  

de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg  

de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad  

de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft,  

zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen,  

want U bent bij mij 

Heer, ik bid U,  
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blijf mij nabij 

 

Vader van het leven,  

ik geloof in U 

Jezus de Verlosser,  

wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden,  

Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen  

ons hier samen bracht 

En op duizend wegen,  

zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Godsrijk 

 

- Gelofte de doopouders 

 

- Heilige Doop 

 

- Vraag voor de gemeente: 

 

Gemeente, wilt u deze kinderen 

die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, 

opnemen in uw midden 

en naar uw vermogen 

helpen groeien in geloof 

en voorgaan in het volgen van Jezus Christus? 

 

- Aanbieden van de doopkaars  

 

- Kinderen naar de kinderdienst 

 

- Lezing in de Bijbel, Matteus 16: 24-28  

 
24

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 

verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 
25

Als je je leven probeert te 

redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen 

omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden. 
26

Stel dat je 

de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest? Het eeuwige 

leven is niet te koop.’ 

 
27

Jezus zei verder: ‘De Mensenzoon zal terugkomen met de macht van zijn Vader, 

samen met de engelen. Dan zal hij alle mensen geven wat ze verdienen. 
28

Luister 
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goed naar mijn woorden: Sommigen van jullie zullen dat nog tijdens hun leven 

meemaken. Zij zullen de Mensenzoon zien komen als de koning van de nieuwe 

wereld.’ 

 

- Zingen, uit Liedboek, 313: 1,2 Een rijke schat van wijsheid 

 

- Preek 

 

Jezus  

volgen 
 

 

- Zingen, uit Hemelhoog, 460: 1,2,4 Ik zal er zijn 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 

  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
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Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 

 

- Dankgebed en voorbeden  

 

- Zingen, uit de Evangelische Liedbundel 466, het Onze vader 

 

- Collecte 

 

- Zingen, uit Liedboek, 835: 1,2,3, Jezus, ga ons voor 

 

- Zegen 


