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          KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 18 oktober 2020 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen   
Voorganger: ds. Ernst van Gulik 

Organist: Freek Reitsema 

  
  
- Orgelmuziek 

 
- Woord van welkom 
 
- Lied, Psalm 139: 1, 7 

 
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. 

 
7.  Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- Gebed 
 

- Presentatie van de dopeling Viola 
 

- Inleiding op de doop 
 
- Geloofsbelijdenis, gesproken 
 

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, 
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opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;  
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van 
zonden, de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven. 
 

- Gelofte de doopouders  
 

- Heilige Doop  
 

- Vraag voor de gemeente: 
 

Gemeente, wilt u dit kind 
dat gedoopt is, 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 
 

- Gebed om de heilige Geest 
 

- Lezing in de Bijbel: Jesaja 49: 15-20 
  

15Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind 
dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. 
16Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. 
17Je kinderen haasten zich terug naar huis, de vijand die je verwoestte en 
vernielde, trekt weg. 18Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen 
naar je toe. 
Zo waar ik leef – spreekt de HEER –, je zult je met hen tooien, hen dragen 
zoals een bruid haar sieraden. 
19Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land – weldra zal het te klein zijn 
voor al je bewoners, en je aartsvijand zal in de verte verdwijnen. 
20Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je hen horen zeggen: 
‘Het is ons hier te benauwd. Geef ons meer ruimte om te wonen.. 
 

- Lied 317: 1, 3 
 

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
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3. Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil'ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

- Verkondiging 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ik heb je 
in mijn handpalm gegrift 

 
- Muzikale bijdrage 

 

- Gedenken van Rinië Telma Celestine te Brake-Peneux 
 

- Gedenken van Grietje van Zonneveld-Alkema 
 

- Dankgebed, voorbeden en het Onze vader 
 

- Lied, Psalm 150: 1 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

- Zegen 
 

- Via YouTube, U2 Grace, https://youtu.be/8Zk26KXSH3g 
 

…Genade 
Ze draagt een wereld op haar heupen 
Geen champagne voor haar lippen 
Geen krullen of overslaan 
Tussen haar vingers. 
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Ze draagt een parel 
In perfecte staat 
Wat eerst gekwetst was 
Wat eerst onenigheid was 
Wat een litteken achterliet 
Geen strijkinstrumenten meer 
 
Want genade maakt schoonheid 
Uit lelijke dingen 
 
Genade vindt schoonheid 
In alles 
 
Genade vindt goedheid 
In alles. 


