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Wijkgemeente Noord - Doopdienst in de Oude Kerk op 
zondag 8 mei 2016 om 10.45 uur  
 

De heilige doop wordt bediend aan:   

 Nathan Boxman 

 Josje van Hof 

 Marthe Kraaijeveld 

 Amos de Ruiter 
   

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

 

Orde van dienst 
 

Orgelspel 
      
Binnenkomst kerkenraad met doopouders 
 
Afkondigingen door een ouderling 
      
Voorzang Psalm 24 vers 4 

Verhoogt, o poorten, nu de boog; 
rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't is God, geweldig in het strijden. 

 
Stil persoonlijk gebed 
 
Gods bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 128 vers 1 en 2  Nieuwe Berijming 

Welzalig is een ieder / die God van harte vreest 
en Hem als zijn gebieder / gehoorzaamt allermeest. 
Verheug u, gij zult eten / de arbeid uwer hand. 
Gelukkig zult gij heten, / u deert geen tegenstand. 
 
Voorwaar uw vrouw zal bloeien, / een rijpe wingerdrank, 
uw kind’ren zullen groeien, / de Heer tot eer en dank, 
als stekken van olijven / die om uw tafel staan. 
Ja, gij zult aan den lijve / Gods zegen ondergaan. 

 
Gods gebod 
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Zingen Psalm 128 vers 3 Nieuwe Berijming 
Het goede zult g' aanschouwen / van Gods verkoren stad, 
en wat Hij in Zijn trouwe / u nog beschoren had: 
uw toekomst onbestreden, / heil voor uw nageslacht, 
ja, algemene vrede / aan Isrel toegedacht. 

 
Lezing doopformulier 
 
Doopgebed 
 
Zingen Psalm 105 vers 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. 

 
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 Jozua 4:1-8 en 20-24 
De twaalf gedenkstenen  
1 En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, 
dat de HEERE tegen Jozua  zei: 2 Neem voor u twaalf mannen uit het volk, uit elke 
stam één man, 3 en gebied hun: Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van 
de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf twaalf stenen op. Neem 
ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat 
overnachten.  
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4 Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij had laten aanstellen uit de 
Israëlieten, uit elke stam één man, 5 en Jozua zei tegen hen: Ga voor de ark van 
de HEERE, uw God, uit naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich 
een steen op zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, 
6  zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: Wat 
betekenen deze stenen voor u? 
7 dan moet u tegen hen zeggen  dat het water van de Jordaan werd afgesneden 
voor de ark van het verbond van de HEERE. Toen hij door de Jordaan ging, werd 
het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de 
Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. 8 De Israëlieten deden zoals 
Jozua geboden had. Zij namen twaalf stenen op uit het midden van de Jordaan, 
zoals de HEERE tegen Jozua gezegd had. 
20 Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in 
Gilgal. 21 Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader 
vragen: Wat betekenen deze stenen? 22 Dan moet u uw kinderen laten weten: Op 
het droge stak Israël deze Jordaan over, 23 want de HEERE, uw God, heeft het 
water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was,  
zoals de HEERE, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze ogen 
heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren, 24 opdat alle volken van de 
aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is; opdat u de HEERE, uw 
God, alle dagen vreest.  
 

 
 

In de collecte geven we onze gaven voor 
1. Diaconie: algemene collecte, o.a. Mission Aviation Fellowship (MAF) 
2. Eigen gemeente: Eredienst. 
 
Zingen: Psalm 77 vers 7 

'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
ons de HEER heeft gunst bewezen; 
'k zal de wond'ren gadeslaan, 
die Gij hebt van ouds gedaan; 
'k zal nauwkeurig op Uw werken 
en derzelver uitkomst merken; 
en, in plaats van bitt're klacht, 
daarvan spreken dag en nacht. 

 
Verkondiging: Gedenken, onderweg naar Gods toekomst 
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Zingen Uit Aller Mond 260 vers 1, 3 en 4 
Herdenken wij, o Heer, de rijke zegen, 
waarmee Uw hand omringd heeft ons bestaan, 
hoe U ons hebt geleid op onze wegen, 
waar wij ook gingen, was U voorgegaan; 
dan zingt ons hart zich van zijn zorgen vrij: 
Hoe trouw zijt Gij! Hoe trouw zijt Gij! 
 
Beseffen wij, dat wij de straf verdienden 
die, God, Uw Zoon droeg stervend aan het kruis, 
maar in geloof, op Zijn verzoening ziende, 
op weg ons mogen weten naar Uw huis, 
dan looft ons hart op hoge toon en blij: 
Hoe mild zijt Gij! Hoe mild zijt Gij! 
 
Bedenken wij, hoe U ons zult begroeten 
na liefdedienst die nooit ons heeft berouwd, 
als de talenten liggen aan Uw voeten, 
tweemaal zo veel als ons zijn toevertrouwd, 
dan zingt ons hart die toekomst naderbij: 
Hoe goed zijt Gij! Hoe goed zijt Gij! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Uit Aller Mond 113 vers 1 en 2  (staande) 

Alle macht is Mij gegeven: 
Op aard en hemelhoog verheven 
ja overal is Mijn gebied. 
Ga naar alle volken henen, 
getuig: het heil is nu verschenen, 
verkondig wat er is geschied: 
Het kruis op Golgotha 
bracht redding en gena, Halleluja! 
Doe groot en klein Mijn leerling zijn, 
maak heel de aard tot Mijn domein. 
 
Doop, spreek over hen de namen 
van Vader, Zoon en Geest tezamen 
als teken van het nieuw verbond. 
Leer de jong’ren, leer de ouden 
wat Ik gebood te onderhouden, 
Ik zend u zoals God Mij zond. 
En Ik zal met u zijn, 
tot aan het wereldeind, alle dagen. 
Bid dan en waak, dien voor Gods zaak, 
Hij zelf bekwaamt u voor uw taak. 

 
Zegen 
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Orgelspel 
           
Na de dienst is er in de kerkenraadskamer gelegenheid om de doopouders te 
feliciteren en Gods zegen toe te wensen over de doop van hun kind.  
 
Overdenken en overleggen, enkele vragen: 
1.Wat zegt het (jo)u dat God op deze plek en moment deze stenen laat 
opstapelen? 
2.Stel je voor dat je de Jordaan-doortocht hebt meegemaakt. Wat zou je vertellen 
als jouw kind later aan je vraagt: Wat betekenen deze stenen? 
3.Wat zijn voor jou stenen, waarvan je hoopt dat je kind(eren) zullen vragen wat ze 
betekenen? (denk aan bv. Voorwerpen, momenten in de week of het jaar, plaatsen 
waar je komt, dingen die je meemaakt).  
4. Jullie kind is gedoopt! Ook dat is ‘een steen’ met betekenis. Hoe zou je deze aan 
je kinderen duidelijk maken? 
 
 
www.hghg.nl  

http://www.hghg.nl/

