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Inleidend orgelspel

Mededelingen

  In deze dienst wordt er niet gezongen. We luisteren samen  
naar gemeentezang die afgespeeld zal worden.

Luisteren naar: Psalm 100: 1
 
 Juich aarde, juicht alom den HEER’,
 dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
 Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
 zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Stil gebed

Votum en Groet

Luisteren naar: Psalm 139: 7

 Gij hebt mijn gans gestel doorgrond,
 zelfs vóór mijn eersten levensstond.
 Ik ben verbazend voortgebracht.
 Op ‘t nagaan van Uw wond’re macht
 sla ik verrukt het oog naar boven:
 ‘k zal U, mijn Schepper, altoos loven.

Twaalf Artikelen

Luisteren naar: Psalm 143:8 en 10

 Laat mij Uw dierb’re goedheid prijzen,
 wanneer ik ‘t morgenlicht zie rijzen.
 ‘k Betrouw op U in mijn ellend’.
 Wil mij het ware heilspoor wijzen:
 mijn ziel heeft zich tot U gewend.



 Leer mij, o God van zaligheden,
 mijn leven in Uw dienst besteden,
 Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!
 Uw goede Geest bestier’ mijn schreden
 En leid’ mij in een effen land.

We lezen met elkaar het doopformulier
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Onderwijzing
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen:
In de eerste plaats, zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. 
Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk niet 
kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de onderdompe-
ling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van 
onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te 
hebben, ons voor God te verootmoedigen, en onze reiniging en zaligheid buiten 
onszelf te zoeken.

In de tweede plaats, betuigt en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van 
onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de 
Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond 
der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil 
Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor 
ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, 
verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons zo 
in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zo worden wij van al onze 
zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend. Als wij gedoopt worden in de 
naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, 
dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons 
schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en 
de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van 
de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen.

In de derde plaats, omdat in elk verbond twee kanten in zich heeft, worden 
wij door God doormiddel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe 
gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God 
-Vader, Zoon en Heilige Geest - Hem, vertrouwen en liefhebben met heel ons 



hart, met heel onze ziel, met heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat  
wij van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend 
leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij 
aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop 
is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der 
genade met God hebben.

Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van 
de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de 
verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer 
tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle 
gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: ‘Ik zal Mijn verbond maken tussen 
Mij, u, en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om 
voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht. Hetzelfde verklaart Petrus met 
deze woorden: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor allen die ver-
af zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal’. Daarom heeft God vroeger 
bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond 
en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, 
de handen opgelegd en gezegend. Omdat nu voor de gelovige uit de volken de 
doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als  
erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond te dopen. De ouders hebben de 
plicht hun kinderen in het opgroeien hierin diepgaander te onderwijzen.

Gebed

Gesprek met de kinderen

Luisteren naar: Psalm 105: 5 (Naomi wordt binnengebracht)

 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.



Vragen aan de ouders
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God 
is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij 
dit sacrament (de doop) met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit bijgeloof 
gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u op de 
volgende vragen oprecht antwoorden.
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren 
zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, 
toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus 
behoren gedoopt te zijn?
Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de 
artikelen van het christelijk geloof samengevat en hier in de christelijke kerk 
onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u de vader en 
de moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen?
Wat is hierop uw antwoord voor God en Zijn Heilige gemeente?

Bediening van de Heilige Doop aan Naomi Cornelia Egas

Zegen (zo mogelijk staande) 

Dankgebed voor de Heilige Doop en gebed om een zegen over de verkondiging

Schriftlezing: Ruth 3: 7 - 4: 1

7.  Toen Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en 
ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg 
de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen.

8.  En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen 
greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind.

9.  En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel 
over uw dienares uit, want u bent de losser.

10.  En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze 
laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u 
geen jongemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke.

11.  En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor 
u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke 
vrouw bent.



12.  Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer 
verwant dan ik.

13.  Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, 
goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ík u 
lossen, zo waar de HEERE leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen.

14.  Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En zij stond op, voordat men 
elkaar kon herkennen, want hij zei: Het mag niet bekend worden dat er een 
vrouw op de dorsvloer gekomen is.

15.  Verder zei hij: Geef de omslagdoek die u draagt, en houd hem op. En zij hield 
hem op. En hij mat zes maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging 
hij de stad in.

16.  Toen kwam zij bij haar schoonmoeder, en die zei: Wie ben je, mijn dochter? En 
zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had.

17.  Verder zei zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen 
mij: Kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder.

18.  Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal 
vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag nog deze zaak tot 
een einde heeft gebracht.

Boaz trouwt met Ruth
1.  Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over 

wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: Kom eens hier en ga hier 
zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten.

Luisteren naar: Psalm 25 : 2 en 7

 HEER’, ai, maak mij Uwe wegen
 door Uw woord en Geest bekend;
 leer mij, hoe die zijn gelegen
 en waarheen G’ Uw treden wendt:
 leid mij in Uw waarheid, leer
 ijv’rig mij Uw wet betrachten,
 want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
 ‘k blijf U al den dag verwachten.

 Gods verborgen omgang vinden
 zielen, waar Zijn vrees in woont;
 ‘t heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
 naar Zijn vreêverbond, getoond.
 D’ ogen houdt mijn stil gemoed
 opwaarts, om op God te letten:
 Hij, Die trouw is, zal mijn voet
 voeren uit der bozen netten.



Lezen van het tekstgedeelte: Ruth 3: 17 en 18
17.  Verder zei zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen 

mij: Kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder.
18.  Toen zei Naomi: Ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal 

vallen, want die man zal niet rusten, voordat hij vandaag nog deze zaak tot 
een einde heeft gebracht.

Verkondiging n.a.v. Ruth 3: 17 en 18

Luisteren naar: Psalm 52: 7

 Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
 omdat Gij ‘t hebt gedaan!
 ‘k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
 Uw waarheid zal bestaan.
 Uw naam is voor ‘t oprecht gemoed
 van al Uw gunstvolk goed.

Dankgebed en voorbede

Luisteren naar: Psalm 40: 4

 Brandofferen, noch offer voor de schuld
 voldeden aan Uw eis, noch eer.
 Toen zeid’ ik: “Zie, ik kom, o HEER’,
 de rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
 Mijn ziel, U opgedragen,
 wil U alleen behagen,
 Mijn liefd’ en ijver brandt;
 Ik draag Uw heil’ge wet,
 die Gij den sterv’ling zet,
 in ‘t binnenst’ ingewand.”

Zegen

Uitleidend orgelspel  Na de dienst kunt u de doopouders voor in de kerk de zegen van  
   God toewensen.
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