
Liturgie Hervormde Gemeente Steenbergen zondag 20 september  2020 
 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen 
 

Lied 216: 1, 2  Dit is een morgen… 
 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
 zingende vogels geven hem door.  vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  Dank voor gewassen, grassen en bomen,   
 beide ontspringen nieuw aan het woord.  al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

Bemoediging en Groet  
 

Gebed op de drempel  
 

Loflied psalm 150a: 1, 2  
 

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
 dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
 Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
 die allen daarboven tot dankzegging riep.  Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

Doopbediening 
 

Inleiding  
 

Terwijl Eline wordt binnengedragen luisteren we naar:  
 

Cd: lied bij de doop  
 

1 Verbonden met vader en moeder 2 Je bent al een tijdje bij de mensen 
natuurlijk het meest met die twee   Je naam is bij ons al vertrouwd 
Maar ook met de andere mensen  En dus is het tijd om te vieren 
vier jij hier dit feest met ons mee  Dat God die je kent, van je houdt 
 

Refrein: Je hebt al een naam Refrein … 
  maar je krijgt er één bij op dit feest 

 Want jij wordt gedoopt in de naam 
  van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 

3 Je bent een begrip aan het worden  4 Nu mag je gaan leven met mensen 
 Steeds meer mensen noemen je naam   Verbonden in liefde en trouw  
 Ook God begint jouw naam te roepen   Omdat zij vandaag bij dit dopen  
 En dus zijn wij hier nu tesaam   Gods naam legden naast die van jou 
Refrein …   Refrein … 
 
Lezing van de doopopdracht  
 

Presentatie  
 

Doopgebed  
 

Doopvraag aan de gemeente:  
Gemeente van onze Heer Jezus Christus: Nu Eline Jacoba Cornelia Biemond in ons midden wordt gedoopt worden 
wij allen opnieuw bepaald  bij onze opdracht door te geven waaruit wij leven. 
Gemeente, wilt u ook dit kind in uw gebeden dragen en met haar de weg van het Koninkrijk gaan?                                                                                                                                                     
Gemeente: Ja, dat beloven wij. 
 

-- we gaan staan --  
 

Gesproken geloofsbelijdenis 
 

Orgel: 305: 1 
1 Alle eer en alle glorie 
 geldt de luisterrijke naam! 
 Vier de vrede die Hij heden 
 uitroept over ons bestaan. 
 Aangezicht / vol van licht, 
 zie ons vol ontferming aan! 



-- we gaan zitten -- 
 

Gedicht voor Eline 
 

CD 358 Water, water van de doop   
 

1 Water, water van de doop, 2 Water, water van de vloed 
 taal en teken van de hoop:  die de ark wel dragen moet, 
 zie wij komen bij u staan,  hoog staat daar de regenboog: 
 wijs ons Gods beloften aan!  God maakt heel de aarde droog! 
 

3 Water, water van de Nijl, 4 Water, water der Jordaan, 
 draag het scheepje van het heil –  alle schuld is weggedaan, 
 biezen mandje in het riet:  onze zonden draagt de Heer, 
 God vergeet de zijnen niet!  zie: de duif daalt op Hem neer! 
 

  5 Water, water van de doop, 
   uit uw bron ontspringt de hoop: 
   God bevrijdt en Hij geneest – 
   lof zij Vader, Zoon en Geest! 
Doopvragen  
 

Doopbediening 
 

Aansteken en overhandigen van de doopkaars    
 

Orgelspel 416: 1, 2 Ga met God….. 
 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 jou nabij op al je wegen  bij gevaar, in bange tijden, 
 met zijn raad en troost en zegen.  over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn.  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

(kinderen en dopeling verlaten de kerk onder het naspel, begin kindernevendienst) 
Gebed opening Bijbel  
 

Bijbellezing Exodus 2: 1 t/m 10  
 

Orgel: 68: 7  
 

7 God zij geprezen met ontzag. 
 Hij draagt ons leven dag aan dag, 
 Zijn naam is onze vrede. 
 Hij is het die ons heeft gered, 
 die ons in ruimte heeft gezet 
 en leidt met vaste schreden. 
 Hij die het licht roept in de nacht, 
 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
 dat wordt ons niet ontnomen. 
 Hij droeg ons door de diepte heen, 
 de Here Here doet alleen 
 ons aan de dood ontkomen. 
 

Verkondiging 
 

Orgelspel 827: 1, 2 en 4   
1 Mensen, wij zijn geroepen om te leven!  2 God onze toekomst, God is onze Vader, 
 Hoog is de hemel boven ons verstand   Hij is het licht voor onze dagen uit. 
 en onder onze voeten hier beneden    De hele wereld leeft van zijn genade, 
 de goede grond, het groene moederland.  Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 

  4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
   kinderen van de dag die komen zal, 
   als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
   roepend van recht en vrede overal! 
 

Dankgebed / Voorbeden / Stil gebed onze Vader 
 



Orgelspel: slotlied 425  
 

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
 in Christus verbonden, tezamen gezonden 
 op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
 Om daar in genade uw woorden als zaden 
 te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
 door liefde gedreven, om wie met ons leven 
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.   
 
Wegzending en Zegen 
 
 
 
Collecten  bij de uitgang  
De 1e collecte is bestemd voor kerk in Actie Zending en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.  
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zĳn van huis en haard verdreven 
en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, 
kerkgebouwen zijn verwoest. 
Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.  
Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar 
mensen voorzichtig terugkeren,  
helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer 
opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van 
de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 

 
Voor de mensen die de dienst niet bijwonen:  
 
Diaconie  NL51 RABO 0148 8206 11  
Kerkrentmeesters  NL73 RABO 0148 8207 00 
 
 
 
In de week van 21 t/m 25 september wordt er in de Gemeente Steenbergen een kledingbank opgezet in een pand op  
het industrieterrein. De kledingbank is bedoeld als noodhulp voor mensen met een minimum inkomen die woonachtig  
zijn in Steenbergen. Wij als Diaconie staan hier achter en willen u vragen of u nog winterkleding in uw kast heeft die u  
niet meer draagt en dit misschien wilt afgeven in de ontmoetingswinkel Kaaistraat 30. Ook staan er op de collectetafel  
een extra collectebus waar u een donatie in mag stoppen zodat ze daar nieuw ondergoed en/of sokken van kunnen kopen.  
 
 

 

 

 

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse kerk:  
‘Het goede leven’ 
 
Hierbij heeft illustrator Gerdien van Delft een nieuw logo gemaakt, 
dat zij als volgt toelicht:   
 

"Je kunt er vlammen in zien,                                                                                                                                                            
een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen                                                                                                  

en de duif die de handen samenbindt.                                                                                                                                                                    
 

De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor 
inspiratie geweest.                                                    
De vlammen zijn het symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws 
voortkomt."           
 


