
 

Liturgie 
voor de morgendienst op 3 november 2019 

in de Oude Kerk van de Hervormde Gemeente Zeist 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden  
aan Vera Jolien Nijhuis en Mees Noah Slootweg 

 

 

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

 



 Orgelspel 
 
Afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 118: 7 & 11 
7. De HEER’ is mij tot hulp en sterkte: 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
van hulp en heil ons aangebracht. 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht". 
 
11. De steen, die door de tempelbouwers 
veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
is tot verbazing der beschouwers 
van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's HEEREN hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen: 
wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 
 

Stil gebed  
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 147: 1 & 6 
1. Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen, 
hoe goed is 't onzen God te prijzen! 
't Betaamt ons psalmen aan te heffen, 
die lieflijk zijn, en harten treffen. 
De HEER’ wil ons in gunst aanschouwen, 
Hij wil Jeruzalem herbouwen, 
vergâren en in vreê doen leven, 
hen, die uit Isrel zijn verdreven. 
 
  



6. De HEER betoont Zijn welbehagen 
aan hen, die need'rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden 
en door Zijn hand zich laten leiden, 
die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem den HEER’ der heren, 
wil Uwen God, o Sion, eren! 
 
Lezing van de Wet  
 
Zingen: Psalm 25: 6 & 10 
6. Wie heeft lust den HEER’ te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 
10. Hoed mijn ziel, en red z' uit noden, 
maak mij niet beschaamd, o HEER’, 
want ik kom tot U gevloden. 
Laat d' oprechtheid meer en meer 
met de vroomheid mij behoên. 
'k Wacht op U in mijn ellenden. 
Laat Uw hand in tegenspoên 
Israël verlossing zenden. 
 

Onderwijs vanuit het doopformulier 
 
Wanneer Vera en Mees worden 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: Richteren 13: 1 – 24   
1 Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. 
Daarom gaf de HEERE hen over in de hand van de Filistijnen, veertig jaar lang. 
2 En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam 
was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. 
3 Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei tegen 
haar: Zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult ech-
ter zwanger worden en een zoon baren. 
4 Welnu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterkedrank drinkt, en 
eet niets onreins. 
5 Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheer-
mes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als 
nazireeër aan God gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de 
hand van de Filistijnen. 
6 Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man: Een Man Gods 
kwam bij mij en Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een Engel van God, heel 
ontzagwekkend. Ik vroeg Hem niet waar Hij vandaan kwam, en Hij heeft mij 
Zijn Naam niet verteld. 
7 Maar Hij zei tegen mij: Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Welnu, 
drink geen wijn of sterkedrank en eet niets onreins, want het jongetje zal van 
de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als nazireeër aan God gewijd 
zijn. 
8 Daarop bad Manoach de HEERE vurig en zei: Ach, Heere, laat de Man Gods 
Die U gezonden hebt, toch opnieuw naar ons toe komen om ons te leren wat 
wij met het jongetje dat geboren zal worden, moeten doen. 
9 En God verhoorde de stem van Manoach, en de Engel van God kwam opnieuw 
naar de vrouw toe, terwijl zij in het veld zat, en haar man Manoach niet bij haar 
was. 
10 Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En zij 
zei tegen hem: Zie, de Man Die op die dag naar mij toe kwam, is mij verschenen. 



11 Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En hij kwam bij die 
Man en zei tegen Hem: Bent U de Man Die tot deze vrouw gesproken heeft? En 
Hij zei: Ik ben het. 
12 Toen zei Manoach: Welnu, laten Uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze 
van het jongetje zijn, en wat zijn werk? 
13 En de Engel van de HEERE zei tegen Manoach: Voor alles wat Ik de vrouw 
gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. 
14 Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterkedrank mag 
zij niet drinken en evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat Ik 
haar geboden heb, moet zij in acht nemen. 
15 Toen zei Manoach tegen de Engel van de HEERE: Laat ons U toch hier doen 
blijven en een geitenbokje voor U bereiden. 
16 Maar de Engel van de HEERE zei tegen Manoach: Ook al doet u Mij hier blij-
ven, Ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet 
u dat aan de HEERE offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een Engel van 
de HEERE was. 
17 En Manoach zei tegen de Engel van de HEERE: Wat is Uw Naam? Dan kunnen 
wij U eren, wanneer Uw woord uitkomt. 
18 Maar de Engel van de HEERE zei tegen hem: Waarom vraagt u zo naar Mijn 
Naam? Die is immers wonderlijk! 
19 Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer, en offerde dit op 
de rots aan de HEERE. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de 
Engel iets wonderlijks. 
20 Het gebeurde namelijk, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemel opsteeg, 
dat de Engel van de HEERE opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach 
en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. 
21 En de Engel van de HEERE verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn 
vrouw. Toen begreep Manoach dat het een Engel van de HEERE was geweest. 
22 En Manoach zei tegen zijn vrouw: Wij zullen zeker sterven, want wij hebben 
God gezien. 
23 Maar zijn vrouw zei tegen hem: Als het de HEERE behaagd had ons te doden, 
had Hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons 
evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen. 
24 Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam Simson. Het 
jongetje werd groot en de HEERE zegende hem. 
 
Inzameling van de gaven  

1. Diaconie   
2. Plaatselijk Kerkenwerk 
 

  



Zingen: Gezang 309: 1 & 2 
1. Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U 
wil uw zegen ons verlenen 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kind’ren tot Mij komen. 
 
2. Niemand, die ons helpen kan, 
niemand kan ons kind beschermen. 
Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
draag het in uw groot erbarmen. 
Dat het vroeg U in dit leven 
ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 
Verkondiging  ‘De geboorte van Simson’  

nav Richteren 13: 5b  
‘Want het jongetje zal van de moederschoot af als nazireeër aan God gewijd zijn, 
en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen.’ 
 

Zingen: Psalm 84: 6  
6. Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, 
is 't allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER’, die op U bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Derde collecte voor de GZB 
De derde collecte is de najaarszendingscollecte voor de Gereformeerde Zendings-
bond (GZB). Met de opbrengst van deze collecte worden toekomstige kerkleiders 
in Colombia geholpen aan boeken en onderwijsmaterialen. 
 
  



Zingen: Gezang 432: 1 & 2 (staande) 
1. Groot is Uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw,  
Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond. 
 
2. Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
 

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! 

 
 
 
 



Voor de kinderen 
 


