
Zingen Uit Aller Mond 2 

Halleluja, eeuwig dank en ere,  
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,  
word’ op aard en in de hemel, Heere,  
voor Uw liefd’ U toegebracht.  
Vader, sla ons steeds in liefde gade,  
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade,  
Uw gemeenschap, Geest van God,  
amen, zij ons eeuwig lot. 

 
Verkondiging: Een nieuw begin 

 
Zingen Uit Aller Mond 151 vers 1, 4 en 5 

Ik zag de hemel nieuw, en nieuw de aarde,  
de eerste schepping was voorbijgegaan,  
er was geen zee – haar dreigen is gedaan,  
nu onze God als Heer zich openbaarde. 
 
De Heere zelf zal al hun tranen drogen:  
dood, rouw en moeite hebben afgedaan,  
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  
Zij zullen zingende het Lam verhogen. 
 
En Hij, die op de witte troon zit, zeide:  
Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein.  
Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn:  
Het is geschied, uw hart zal zich verblijden. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Zingen Uit Aller Mond 114 vers 2 en 3 (staande) 

Roept hen op zich om te keren, Ik ben met u, alle dagen, 
nodigt allen tot het feest.  nu en tot in eeuwigheid! 
Doopt hen in de naam des Heeren Van Mijn Rijk zult gij gewagen, 
Vader, Zoon en Heil’ge Geest; gaat dan heen, gaat wereldwijd, 
dat zij Mijn geboden leren,  gaat, tot aan het eind der dagen –  
Trouw – en liefde allermeest. Ik ben met u, voor altijd! 
 
Zegen 
 
Orgelspel 

           
Na de dienst is er in de kerkenraadskamer gelegenheid om de doopouders Gods 
zegen toe te wensen over de doop van hun kind.  
 
Contact predikant:T 0184-633772 - E predikant.noord@hghg.nl 
 

 
 

Wijkgemeente Noord - Doopdienst in de Oude Kerk, 
zondag 27 september 2015 om 10.45 uur  
 
 
 
De heilige doop wordt bediend aan:   

 Emmalie van As 

 Silke Floor den Breejen  

 Ize Adriana Meerkerk    

 Leah de Rover    
    

Voorganger:   Ds. A.T. van Blijderveen 
Organist:   Wouter de Haas 

 
 

Orde van dienst 
 
Orgelspel 

      
Binnenkomst kerkenraad met doopouders 

 
Afkondigingen door een ouderling 

      
Voorzang Psalm 136 vers 3  
Looft der heren Opperheer; 
buigt u need’rig voor Hem neer; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Stil persoonlijk gebed 

 
Gods bemoediging en groet 

 
Zingen Psalm 146: 1 en 2 Nieuwe Berijming 

Zing, mijn ziel, voor God uw Heere, 
zing Die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
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Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 146: 3 en 4 Nieuwe Berijming 

Heil wie Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want Zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in Zijn hand bewaard. 
 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie Zijn wil doet. 

 
Lezing doopformulier 

 
Doopgebed 

 
Zingen Psalm 105: 5: (intussen komen de kinderen binnen) 

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. 

 
Kinderlied Op Toonhoogte 440  

Lees je Bijbel, bid elke dag,  Lea la Biblia, ora cada día  
bid elke dag, bid elke dag.   ora cada día, ora cada día. 
Lees je Bijbel, bid elke dag  Lea la Biblia, ora cada día 
dat je groeien mag,   y tendrás poder. 
dat je groeien mag, dat je groeien mag, Y tendrás poder, y tendrás poder,  
Lees je Bijbel, bid elke dag  lea la Biblia, ora cada día 
dat je groeien mag.   y tendrás poder.  
 
Doopvragen aan de ouders, waarna de bediening van de Heilige Doop volgt 
 
Na de bediening van de heilige Doop beantwoordt de gemeente staande de 
volgende vraag: 

Gemeente van Christus, belooft u voor deze kinderen te bidden, opdat de vruchten 
van geloof en bekering in hun leven gezien zullen worden? Wilt u deze kinderen met 
liefde in uw midden opnemen als nieuwe leden van het lichaam van Christus, in het 
besef dat u mede verantwoordelijkheid voor hen draagt? 
Neemt u zich van harte voor om hen op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg 
naar het Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop en 
bekering beantwoorden? Wat is daarop uw antwoord? 
 
Zingen Psalm 134 vers 3 (staande). 

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! 
 

Kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de B-oppas 

 
Gebed om Gods zegen over de bediening van Zijn Woord 
 
Schriftlezing Genesis 6:5-18 en 22 

5  En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat  
al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. 6  Toen 
kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het 
bedroefde Hem in Zijn hart. 7  En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen 
heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren 
en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.  
8  Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.  
9  Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man 
onder zijn tijdgenoten.  Noach wandelde met God. 10  En Noach verwekte drie 
zonen: Sem, Cham en Jafeth. 11  Maar de aarde was verdorven voor Gods 
aangezicht en de aarde was vol met geweld. 12  Toen zag God de aarde, en zie, zij 
was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel  op de aarde.  
13  Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht 
gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de 
aarde te gronde richten. 14  Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken 
ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek 
bestrijken. 15  Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, 
vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte. 16  U moet een lichtopening in de ark 
maken, en de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur van de ark moet u 
aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde 
verdieping in maken. 17  En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om 
alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles 
wat op de aarde is, zal de geest geven. 18  Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; 
en  u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met 
u. 22  En Noach deed het;  overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo 
deed hij.  
 
In de collecte geven we onze liefdegaven voor 
1. Diaconie:   Vluchtelingenwerk.  
2. Eigen gemeente:  Eredienst. 
 

 


