
 
Inleidend orgelspel 
 
 

Welkom en mededelingen  
 

Zingen: Psalm 46 vers 6 
 

De HEER',  de  God  der legerscharen, 
Is met  ons,  hoedt  ons  in  gevaren; 
De HEER',  de  God  van  Jacobs zaad, 
Is ons  een  burg,  een  toeverlaat.  
 

Stil gebed 
 

Votum (openingswoord) en groet 
 

Zingen: Psalm 5 vers 3, 4 en 7 
 

Ik zal,  door  i jvervuur  aan ' t  b laken, 
O HEER',  bi j ' t  scheemrend  morgenlicht,  
Mi j  stellen  voor  Uw  aangezicht;  
Oprechte  boezemzuchten  slaken, 
En biddend  waken. 

 
Gi j,  die  geducht zi j t in  vermogen, 
Verdraagt  de  godde loosheid niet ; 
Gi j zult ,  o  God,  die 't  a l doorziet,  
Den boze  voor Uw hei l ig '  ogen, 
Geenszins  gedogen. 
 
Maar mij  ontmoet Uw mededogen; 
Ik zal,  Uw woning  ingeleid, 
En, naar ' t  paleis  der  heil igheid 
In ware  Godsvrees neergebogen, 
Uw gunst  verhogen. 

 

Lezing van Gods geboden 

 
Zingen: Psalm 86 vers 3 

 

HEER', door goedheid  aangedreven, 
Zij t Gij mild  In  ' t  schuldvergeven. 
Wie U aanroept  in  den  nood, 
Vindt Uw gunst  oneindig  groot. 
HEER', neem mijn  gebed  ter oren; 
Wil naar mijne  smeking  horen; 
Merk naar Uw goedgunstigheen, 
Op de stem  van  mijn  gebeen. 

 
Lezing van het doopformulier 
 
 

 
Zingen: Psalm 105 vers 5 
(dopelingen worden binnengedragen) 
 

God zal  Zi jn  waarheid nimmer  krenken, 
Maar eeuwig  Zi jn verbond  gedenken. 
Zijn woord  wordt  al toos trouw volbracht, 
Tot in  het  duizendste geslacht. 
' t  Verbond  met  Abraham, Zijn vrind, 
Bevest igt  Hij  van  kind tot k ind. 
 

Doopbediening 
 
Zingen psalm 134 vers 3 
 

Dat 's  HEEREN  zegen  op u daal ';  
Zi jn gunst  uit  Sion  u bestraal '.  
Hij  schiep  ' t  heelal,  Zi jn  Naam ter eer:  
Looft , looft  dan aller  heren HEER'!  

 

Gebed 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 6 vers 1 t/m 13  
 

1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, 
geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit 
te nemen, 
2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik 
u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en 
opdat uw dagen verlengd worden. 
3 Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u 
zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – 
in het land dat overvloeit van melk en honing. 
4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 
5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en 
met heel uw kracht. 
6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 
7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over 
de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 
8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband 
tussen uw ogen zijn. 
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. 
10 Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land 
dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft u te zullen geven – grote 
en goede steden, die u niet gebouwd hebt, 
11 huizen, vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte 
putten, die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt 
– en u gegeten hebt en verzadigd bent, 
12 wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land Egypte, uit het 
slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet. 
13 U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren. 
 



Inzameling van de gaven 
 

Zingen: Psalm 119 vers 9 

(dopelingen worden teruggebracht) 
 

Doe bij  Uw  knecht weldadigheid,  o  HEER', 
Opdat  ik  leev', Uw woorden  moog'  bewaren, 
En dat  Uw  Geest mij  ware  wijsheid  leer ' ,  
Mi jn oog  ver l icht ' , de nevels  op  doe  k laren; 
Dat mijne  ziel de wondren  zie  en  eer ',  
Die in  Uw wet alom zich  openbaren. 

 

Woordverkondiging 
 

Zingen: Psalm 86 vers 5 en 6  
 

Al de heidnen  door  Uw handen 
Voortgebracht  in  al le  landen, 
Zul len tot  U komen,  HEER', 
Bukken voor  Uw  aanschijn  neer, 
En Uw Naam  ter ere  leven. 
Gi j zi j t groot  en  hoog  verheven; 
Gi j doet duizend  wonderheen: 
Gi j zi j t God,  ja  Gij  al leen. 
 
Leer mij  naar  Uw wil  te  handlen, 
'k  Zal dan in  Uw waarheid  wandlen; 
Neig mijn hart,  en  voeg  het  saam, 
Tot de vrees  van  Uwen  Naam. 
HEER', mijn God,  ik  zal  U loven, 
Heffen ' t  ganse  hart  naar  boven; 
'k Zal Uw Naam  en  majes tei t 
eren tot  in  eeuwigheid. 
 

Dankgebed  
 
Zingen: Psalm 84 vers 6 (staande) 
 

Want God, de  HEER',  zo  goed,  zo mild, 
Is ' t  al len  t i jd  een  zon en schild.  
Hij  zal  genaad' en  ere  geven; 
Hij  zal  hun  ' t  goede niet  in  nood 
Onthouden,  zel fs niet in  de  dood, 
Die in  oprechtheid voor  Hem  leven. 
Welzalig,  HEER', die op  U  bouwt, 
En zich  geheel  aan  U vertrouwt.  

 

Zegen 
 

Uitleidend Orgelspel 
 

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders Gods zegen toe te wensen in de 

consistorie. 
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