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Inleidend orgelspel

Mededelingen

Voorzang: Psalm 4: 4
 
 Gij hebt m’ in ‘t hart meer vreugd gegeven,
 dan and’ren smaken in een tijd,
 als zij, door aards geluk verheven,
 bij koorn en most wellustig leven,
 in hunnen overvloed verblijd.
 Ik zal gerust in vrede slapen
 en liggen ongestoord terneer,
 want Gij alleen, mijn schild en wapen,
 schoon ‘t onheil schijnt voor mij geschapen,
 zult mij doen zeker wonen, HEER’!

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 68: 10

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag
 met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 wie zou die hoogste Majesteit
 dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil,
 Hij schenkt uit goedheid zonder peil
 ons ‘t eeuwig, zalig leven.
 Hij kan en wil en zal in nood,
 zelfs bij het naad’ren van den dood,
 volkomen uitkomst geven.

Wet



Zingen: Psalm 86: 6

 Leer mij naar Uw wil te hand’len,
 ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len.
 Neig mijn hart en voeg het saâm
 tot de vrees van Uwen naam.
 HEER’, mijn God, ik zal U loven,
 heffen ‘t ganse hart naar boven,
 ‘k zal Uw naam en majesteit
 eren tot in eeuwigheid!

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

Zingen: Psalm 105: 3 en 5 (Alinde wordt binnengebracht)

 Vraagt naar den HEER’ en Zijne sterkte,
 naar Hem, Die al uw heil bewerkte.
 Zoekt dagelijks Zijn aangezicht,
 gedenkt aan ‘t geen Hij heeft verricht,
 aan Zijn doorluchte wonderdaân,
 en wilt Zijn straffen gadeslaan.



 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 Alinde Aaltje Droogendijk

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: Genesis 12: 1-7

De roeping van Abram
1.   De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit 

het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.
2.   Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u 

zult tot een zegen zijn.
3.   Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u 

zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
4.   Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging 

met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.

Aankomst in Kanaän
5.   Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun 

bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkre-
gen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij 
kwamen in het land Kanaän.

6.   En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de 
eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land.

7.   Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land 
geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen 
was.

Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3 en 4

 God heb ik lief, want die getrouwe HEER’
 hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 Ik lag gekneld in banden van den dood,
 daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
 ik was benauwd, omringd door droefenissen,
 maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:

 “Och HEER’, och wierd mijn ziel door U gered!”
 Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.
 De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig,
 en onze God ontfermt zich op ‘t gebed.



 D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
 ‘k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
 Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
 gij zijt verlost, God heeft u welgedaan!

Lezen van het tekstgedeelte: Genesis 12: 3
3.   Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u 

zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Verkondiging n.a.v. Genesis 12: 3, thema: ‘Gezegend via Abram’

Zingen: Psalm 87: 4 en 5

 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.

 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen,
 dan zullen daar de blijde zangers staan,
 de speelliên op de harp en cimbel slaan,
 en binnen u al mijn fonteinen wezen.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 136: 1 (zo mogelijk staande)

 Looft den HEER’, want Hij is goed,
 looft Hem met een blij gemoed;
 want Zijn gunst, alom verspreid,
 zal bestaan in eeuwigheid!

Zegen

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