
 
Liturgie voor de doopdienst op zondag 9 december 2018 

om 9.30 uur in de Hervormde Kapel te Hulshorst 
 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 
 

VIEVE MEIKE BONESTROO 

 
 
Thema van de dienst: “De hemel komt naar beneden!” 

 
Voorganger: ds. J. van Rumpt  
Organist: Bea Dijkgraaf 
 
Afkondigingen 
 
Voorzang:  Gezang 8: 1, 2 , 4 en 5 
 
1.Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

2.De duisternis gaat wijken 
van d' eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 

4.De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus,'t eeuwig licht! 

 

5.Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Aanvangstekst:  Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan  

de belofte die Hij gedaan heeft tot in duizend generaties.  
         (psalm 105: 8) 
Zingen: Psalm 95: 1 en 4 

 
Komt, laat ons samen Isrels HEER',  
Den rotssteen van ons heil, met eer,  
Met Godgewijden zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,  
Met een verheven lofgedicht,  
En blijde psalmen, juichend groeten.  
 

Want Hij is onze God, en wij  
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,  
De schapen, die Zijn hand wil weiden.  
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,  
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;  
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

Wet en samenvatting 
 
Zingen: Psalm 119 : 88 
 

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond  
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;  
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,  
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;  
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.   



 
Lezing doopformulier 
 

Zingen: Psalm 105: 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. 
 
Doopvragen   
 
Erik Bastiaan zingt het lied ‘Wonderlijk’ van Sela. 
 
Kinderen mogen naar voren komen  
 

Bediening Heilige doop aan Vieve Meike 
 
Zingen: Psalm 134: 3 (staand) 
 

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'! 
 
Zingen: Lied 335: 1, 2 ,5, 6 en 9 (LvdK) 
 

Heer van uw kerk,  
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
Hier zijn wij dan: 
van U is 't jonge leven, 
het moet U dankend worden weergegeven, 

want alles komt uit uwe hand. 
 
Het water wacht 
en 't kind ontvangt uw zegen, 
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen 
en niemand rukt het uit uw macht. 
 
Uw teken spreekt 
Gij wilt zijn Heiland wezen, 
het is gedoopt, begraven en herrezen 
in Vader, Zoon en Heilge Geest. 
 

Er is gedoopt! 
Wij allen zijn verbonden, 
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 
de ganse kerk in één geloof. 



 
Dopeling wordt weggebracht 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderen gaan naar Uur voor jou 
 
Schriftlezing: Lukas 1: 26-38 
 
Aankondiging van de geboorte van Jezus 
 

26In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een 
stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27naar een maagd die 
ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis 

van David; en de naam van de maagd was Maria. 
28En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, 
begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 
29Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg 
zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 
30En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 
genade gevonden bij God. 31En zie, u zult zwanger worden en een Zoon 
baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 
32Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en 
God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,  
33en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34Maria zei tegen de engel: Hoe zal 

dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 
35En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook 
zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 
36En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar 
ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd 
werd. 37Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
38Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden 
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 

 
 

Zingen: Lofzang van Maria: 1, 3 en 7 
 
Mijn ziel verheft Gods eer;  
Mijn geest mag blij den HEER',  
Mijn Zaligmaker noemen,  
Die, in haar lagen staat,  
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,  
Maar van Zijn gunst doet roemen.  
 

Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaâm  
Barmhartigheid verwachten;  
Nu Hij de zaligheid,  
Voor die Hem vreest, bereidt,  
Door al de nageslachten.  

Zijn goedheid klom ten top:  
Hij nam Zijn Isrel op, 
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;  

Gelijk Hij, ons ten troost, 
Aan Abram en zijn kroost  
Voor eeuwig had gezworen.  



 
Preek  over het thema: “De hemel komt naar beneden!” 
 

Zingen: Psalm 98: 2 en 4 
 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,  
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.  
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,  
Nu onze God Zijn heil om schenkt.  
Juich dan den HEER' met blijde galmen,  
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen  
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.  
 

Laat al de stromen vrolijk zingen,  
De handen klappen naar omhoog;  
't Gebergte vol van vreugde springen  
En hupp'len voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,  
De wereld in gerechtigheid;  
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,  
Wordt in rechtmatigheid geleid.  
  
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten voor:  1. Plaatselijk Jeugdwerk 

   2. Onderhoud kerkelijke gebouwen 
  
Zingen: Gezang 1: 1 en 9 
 
Hoe zal ik u ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
o, 's werelds hoogst verlangen, 
des sterv'lings zaligst goed? 
Dat ons uw Geest verlichte! 
Houd zelf de fakkel bij, 
die, Heer, ons onderrichte, 

wat U behaag'lijk zij! 
 

Nog eens zal Hij verschijnen 
als Richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen; 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 

reeds schemert boven 't graf!  

 
Zegen 
 
 
 
 
 

 
Na afloop van de dienst is er in de consistorie gelegenheid 
de doopouders te feliciteren en hen Gods zegen te wensen. 

 
 
 


