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Wijkgemeente Noord - Doopdienst in de Oude Kerk, zondag 6 maart 
2016 om 10.45 uur  
 

De heilige doop  

wordt bediend aan: 

Sébastien Bart Nestor Flahaut 
Floortje Alexia Korevaar 
Jacob Daan van Prooijen 
 

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

 
 
 
 

Orde van dienst 
 
 

Orgelspel 

 

Binnenkomst kerkenraad met doopouders 

 

Afkondigingen door een ouderling 

 

Voorzang Psalm 68 vers17 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
uit Uw verheven heiligdom, 
aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
van Wie het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Stil persoonlijk gebed 
 
Gods bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 122 vers 1 en 2 Nieuwe Berijming 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: “Gord u aan 
om naar des Heeren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!” 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
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Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor,  
hier, waar uw heil’ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heeren woord, om Zijns Naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren!  

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 43 vers 3 en 4 

Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door die glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder. 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 

Lezing doopformulier 
 
Doopgebed 
 
Zingen Kinderlied (intussen komen de kinderen binnen) 

Laat de kind’ren tot Mij komen,  
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hind’ren.  
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind’ren open. 
Laat ze allen groot en klein  
bij Mij binnenlopen.  
 
Laat de mensen tot Mij komen,  
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen,  
houd ze toch niet tegen. 
Want de poorten van Mijn rijk  
gaan ook voor hen open. 
Als ze aan een kind gelijk  
bij Mij binnenlopen. 

 
Doopvragen aan de ouders en bediening van de Heilige Doop 
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Daarna beantwoordt de gemeente staande de volgende vragen: 
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 oppas 
 
Gebed om Gods zegen over de bediening van Zijn Woord 
 

 
 
Schriftlezing  
Mattheüs 20: 17-19 Openbaring 21: 1- 4 

Derde aankondiging van het lijden  
17 En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam Hij de twaalf discipelen onderweg apart bij 
Zich en zei tegen hen:  
18 Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de overpriesters en 
schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;  
19 en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en 
te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden.  
 
Openbaring 21: 1- 4 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde  
1 En  ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste  
aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.  
2 En ik, Johannes, zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de 
hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.  
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, de tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God 
zijn.  
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan.  
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In de collecte geven we onze liefdegaven voor 
1. Diaconie: Algemeen (o.a. Kruispost, Amsterdam). 
2. Eigen gemeente: Eredienst. 
 
Zingen Uit Aller Mond 70 vers 1 en 2 

Laten wij het kruis aanschouwen 
vol van hoop en vol vertrouwen.  
Onze heilzon gaat nu op. 
Jezus' liefde deed Hem sterven, 
ons gena bij God verwerven. 
Zondaars, heft uw hoofden op! 

 
Want, waartoe is al dat lijden? 
't Is om mensen te bevrijden 
van het lijden, van de dood. 
Daarom wil het Leven sterven, 
opdat wij het leven erven. 
God, wat is uw liefde groot! 

 
Verkondiging: Op naar Jeruzalem! 
 
Zingen Uit Aller Mond 152 vers 1, 3 en 4 

Er wacht Gods volk een nieuw bestaan;  
het oude is voorbijgegaan.  
Straks in het nieuw Jeruzalem  
woont God bij hen en zij bij Hem. 
 
Langs elke kant van de rivier  
en op haar straat staan groen en fier  
de levensbomen in een rij;  
de honger is voorgoed voorbij. 
 
Hun frisse kracht, die nimmer taant,  
brengt vruchten voort van maand tot maand. 
Hun blad, dat nooit verdort, verkwijnt,  
is voor de volken medicijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Uit Aller Mond 152 vers 5 en 7 (staande) 

Ook geldt er geen vervloeking meer,  
want op de aarde staat dan weer  
de troon van God en van het Lam,  
dat vloek en zonde op zich nam. 
 
Zijn Naam zal op hun voorhoofd staan,  
zodat zij in Zijn wegen gaan,  
verlost van zonde, dood en pijn,  
want daar zal nooit een nacht meer zijn. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


