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Inleidend orgelspel

Mededelingen

   In deze dienst wordt alleen gezongen door de kerkenraadsleden  
en de doopouders. De laatste psalm zingen we als gemeente  
met elkaar.

Voorzang: Psalm 84: 2
 
 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’!
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 in ‘t kunstig nest bij Uw altaren.
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
 geduchte HEER’ der legerscharen!
 Welzalig hij, die bij U woont,
 gestaâg U prijst en eerbied toont.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 87: 3 en 4

 De Filistijn, de Tyriër, de Moren
 zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.
 Van Sion zal het blijde nageslacht
 haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren”.

 God zal ze Zelf bevestigen en schragen
 en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
 hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
 en doen den naam van Sions kind’ren dragen.

Geloofsbelijdenis



Zingen: Psalm 33: 6

 Maar d’ altoos wijze raad des HEEREN
 houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht.
 Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren,
 ‘t blijft van geslachte tot geslacht.
 Zalig moet men noemen
 die hun Maker roemen
 als hun HEER en God,
 ‘t volk, door Hem tevoren
 gunstig uitverkoren
 tot Zijn erv’ en lot.

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 over de betekenis van de doop

Zingen: Psalm 105: 5 (Lev, Gideon en Jaël worden 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:  Levi Pieter (Lev) Hartog
 Gideon Willem (Gideon) Schild
 Jaël Jobje Anthonia (Jaël) Verhaar

Zingen: Psalm 134: 3 (zo mogelijk 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’!

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

Schriftlezing: Handelingen 8: 26 - 40

Filippus en de kamerheer
26.  En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het 

zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.



27.  En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een 
machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar 
schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,

28.  keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.
29.  En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.
30.  En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: 

Begrijpt u ook wat u leest?
31.  Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij 

verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten.
32.  En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de 

slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij 
Zijn mond niet open.

33.  In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht 
vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

34.  En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de 
profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?

35.  En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkon-
digde hij hem Jezus.

36.  En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: 
Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

37.  En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij 
antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38.  En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel 
Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

39.  En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere 
Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn 
weg met blijdschap.

40.  Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, 
verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

Zingen: Psalm 42: 3 en 5

 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder,
 waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder,
 zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust,
 want Gods goedheid zal uw druk
 eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven,
 want ik zal Zijn naam nog loven.



 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

Lezen van het tekstgedeelte: Handelingen 8: 38 - 39
38.  En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel 

Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.
39.  En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere 

Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn 
weg met blijdschap.

Verkondiging n.a.v. Handelingen 8: 38 - 39

Zingen: Psalm 100: 1 en 4

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

 Want goedertieren is de HEER’,
 Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
 Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
 tot in het laatste nageslacht.

Dankgebed en voorbede



Collecte   Diaconie 
Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte

 Kerkrentmeesterlijk beheer 
 Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66 o.v.v. collecte

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (zo mogelijk staande)

 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
 is tot Uw dienst en lof bereid;
 ‘k zal zingen voor den Opperheer,
 ‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
 Gij, zachte harp, gij schelle luit,
 waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
 ‘k Zal in den dageraad ontwaken
 en met gezang mijn God genaken.

 Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân,
 Uw roem den volken doen verstaan,
 want Uwe goedertierenheid
 is tot de heem’len uitgebreid.
 Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
 maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
 Verhef U boven ‘s hemels kringen,
 en leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen!

Zegen

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


