
 

Liturgie 
voor de morgendienst op 23 juni 2019 

in de Oude Kerk van de Hervormde Gemeente Zeist 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden  
aan Levi Cornelis van der Hoog 

 

 

Voorganger:  Ds. G. Lustig 
Organist:   Jochen de Gier 

 



  
  



Orgelspel 
 
Afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 31: 3 & 5 
3. Gij zijt alleen - wat zou ik vrezen? -  
Mijn rots, mijn burcht, o HEER’! 
Ja, Uwen Naam ter eer, 
zult Gij mij tot een Herder wezen. 
Mijn Helper, scheur de netten, 
die z' in 't verborgen zetten. 
 
5. 'k Zal in Uw goedheid mij verblijden: 
Gij hebt mij aangezien 
en hulpe willen biên, 
in mijn verdrukking en mijn lijden, 
toen in mijn zielsellende 
Uw aangezicht mij kende. 
 

Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 84: 2 &3 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
in 't kunstig nest bij Uw altaren. 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
verwacht mijn ziel een heilrijk lot, 
geduchte HEER der legerscharen! 
Welzalig hij, die bij U woont, 
gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
3. Welzalig hij, die al zijn kracht 
en hulp alleen van U verwacht, 
die kiest de welgebaande wegen. 
Steekt hen de hete middagzon 
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron 
en stort op hen een milden regen, 
een regen, die hen overdekt, 
verkwikt, en hun tot zegen strekt. 
 



Lezing van de Wet  
 
Zingen: Psalm 42: 1 & 5 
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw naam verhogen? 
 
5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 
Onderwijs vanuit het doopformulier 
 
Wanneer Levi wordt binnengebracht 

Zingen: Psalm 105:5  
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. 

 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Zingen: Psalm 134: 3 (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 voor de doop en gebed om de opening van het Woord 



Schriftlezing: Jesaja 43: 19 – 44: 5  
19 Zie, Ik maak iets nieuws. 
 Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? 
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, 
 rivieren in de wildernis. 
20 De dieren van het veld zullen Mij eren – 
 jakhalzen en struisvogels – 
want Ik zal water geven in de woestijn, 
 in de wildernis rivieren, 
om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. 
21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. 
 Zij zullen Mijn lof vertellen. 
22 U hebt Mij echter niet aangeroepen, Jakob, 
 maar u hebt zich tegen Mij vermoeid, Israël. 
23 U hebt Mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee 
 en met uw slachtoffers hebt u Mij niet geëerd. 
Ik heb u Mij niet laten dienen met het graanoffer, 
 en Ik heb u niet vermoeid met wierook. 
24 U hebt voor Mij met geld geen kalmoes gekocht, 
 en met het vet van uw slachtoffers hebt u Mij niet verzadigd. 
Integendeel, u bent Mij tot last geweest met uw zonden, 
 u hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden. 
25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, 
 en aan uw zonden denk Ik niet. 
26 Breng het Mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren; 
 vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. 
27 Uw eerste vader heeft gezondigd, 
 en uw uitleggers van de wet zijn tegen Mij in opstand gekomen. 
28 Daarom zal Ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, 
 Jakob prijsgeven aan de ban 
  en Israël aan beschimpingen.  
 
1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, 
 Israël, die Ik verkozen heb! 
2 Zo zegt de HEERE, uw Maker 
 en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: 
Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, 
 Jesjurun, die Ik verkozen heb. 
3 Want Ik zal water gieten op het dorstige 
 en stromen op het droge. 
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten 
 en Mijn zegen op uw nakomelingen. 



4 Zij zullen opkomen tussen het gras, 
 als wilgen aan de waterstromen. 
5 De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, 
 een ander zal zich noemen met de naam Jakob, 
weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, 
 en de erenaam Israël aannemen. 
 

Schriftlezing: Johannes 7: 37 – 39  
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als 
iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit 
zijn binnenste vloeien. 
39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; 
want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.  
 
Inzameling van de gaven  

1. Diaconie   
2. Plaatselijk Kerkenwerk 
 

Zingen: Gezang 317: 1 – 5 
1. Wij komen bij het water saam, 
Gij roept ons, Gij noemt onze naam 
en legt uw handen op ons hoofd – 
Uw naam, o God, zij hoog geloofd! 
 
2. Hier is het kind, dat Gij ons gaf, 
het nadert nu het watergraf 
waarin het hulpeloos verdrinkt, 
tenzij Gij reddend het omringt. 
 
3. Geef aan dit kind dat U behoort 
Uw Naam, Uw veelbelovend Woord, 
en zeg: Vrees niet, Ik ben erbij, 
wees maar niet bang, je bent van Mij! 
 
4. Heer, neem dit kind uit onze hand, 
draag het naar het beloofde land, 
draag het, o herder in Uw schoot, 
dwars door het water van de dood. 
 
 
 



5. Uw naam zij glorie toegebracht, 
die naam draagt nu een nieuw geslacht – 
Heer, Gij zijt goed voor ons geweest, 
Lof zij U, Vader, Zoon en Geest. 
 

Verkondiging n.a.v. Jesaja 44: 3  
 ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn 
Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.’ 
 

Zingen: Gezang 205: 1 & 2  
1. Stroom, o vloed van Gods genade 
in gemeente, huis en hart!  
Laat in overvloed zich baden,  
wie door dorheid wordt benard.  
Laat, o Geest, Uw stromen vloeien,  
over het verdroogde zand;  
dan zal de woestijn gaan bloeien;  
groeien vruchten op het land. 
 
2. Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken wereldwijd!  
Van Uw nederdaling dromen  
zonen, dochters, wijd en zijd.  
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,  
kracht, die zielen tot U tilt,  
schenk Uw stroom, aan wie verlangen 
dat God zelf hun dorst eens stilt. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Derde collecte voor het Scharlaken Koord 
 
Zingen: Psalm 87: 4 & 5 (staande) 
4. God zal ze Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen den naam van Sions kind'ren dragen. 
 
 
 



5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, 
dan zullen daar de blijde zangers staan, 
de speelliên op de harp en cimbel slaan, 
en binnen u al mijn fonteinen wezen. 
 

Zegen 
 
Orgelspel 
 
 

 
Er is gelegenheid om de doopouders na de dienst te feliciteren en Gods 

zegen toe te wensen. 
 

U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten achterin de kerk, 
waarbij koffie, thee of  fris wordt geschonken.  

 
De zendingsbussen bij de uitgang worden van harte aanbevolen! 

  


