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Inleidend orgelspel

Mededelingen

Voorzang: Psalm 139: 9
 
 Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt,
 mijn ongevormden klomp beschouwd.
 Ja Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt,
 hadt mijn geboortestond bepaald:
 eer iets van mij begon te leven,
 was alles in Uw boek geschreven.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 145: 1 

 O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER’,
 ik zing verheugd Uw groten naam ter eer!
 Ik zal de roem van Uwe majesteit
 verhogen tot in d’ eindlooz’ eeuwigheid.
 ‘k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
 De HEER’ is groot, al ‘t schepsel moet Hem prijzen:
 Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.
 Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven!

Wet

Gebed



Zingen: Psalm 51: 3 

 ‘t Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf,
 neen, ‘k ben in ongerechtigheid geboren.
 Mijn zonde maakt mij ‘t voorwerp van Uw toren
 reeds van het uur van mijn ontvang’nis af.
 Zie, Gij hebt lust tot waarheid in ‘t gemoed,
 Gij, HEER’, Die weet, al wat ik heb misdreven;
 Gij, Die mijn geest met wijsheid hadt gevoed
 en in mijn ziel Uw Godd’lijk licht gegeven.

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 veraf 
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

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?

Gesprek met de kinderen

Zingen: Psalm 105: 5 (Levi 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.

Bediening van de Heilige Doop aan Levi Reinier Wilhelm de Koeijer

Toezingen: 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 van het formulier

(Levi wordt teruggebracht)

Schriftlezing: Lukas 1: 26-38 en 46-56

Aankondiging van de geboorte van Jezus
26.  In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 

Galilea, waarvan de naam Nazareth was,



27.  naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef 
was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.

28.  En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begena-
digde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.

29.  Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich 
af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

30.  En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade 
gevonden bij God. 

31.  En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus 
geven.

32.  Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de 
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

33.  en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen.

34.  Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeen-
schap heb met een man?

35.  En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen 
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het 
Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

36.  En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. 
Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

37.  Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38.  Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkom-

stig uw woord. En de engel ging van haar weg.

De lofzang van Maria
46.  En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
47.  en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
48.  omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van 

nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,
49.  want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.
50.  En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.
51.  Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig 

zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.
52.  Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.
53.  Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege 

handen weggezonden.
54.  Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid 

te denken,
55.  zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot 

in eeuwigheid.
56.  En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.



Zingen: Psalm 100: 2 en 4 

 De HEER’ is God. Erkent, dat Hij
 ons heeft gemaakt - en geenszins wij -
 tot schapen, die Hij voedt en weidt,
 een volk tot Zijnen dienst bereid.

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

Lezen van het tekstgedeelte: Lukas 1: 50
50.  En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.

Verkondiging n.a.v. Lukas 1: 50, thema: ‘God verandert niet’
 1. In Zijn barmhartigheid
 2. In Zijn trouw

Zingen: Lofzang van Maria: 1 en 3

 Mijn ziel verheft Gods eer;
 mijn geest mag blij den HEER’,
 mijn Zaligmaker noemen,
 Die, in haar lagen staat,
 Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
 maar van Zijn gunst doet roemen.

 Hoe heilig is Zijn naam!
 Laat volk bij volk te zaâm
 barmhartigheid verwachten;
 nu Hij de zaligheid,
 voor die Hem vreest, bereidt,
 door al de nageslachten.

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 103: 9 en 11 (zo mogelijk staande)

 Maar ‘s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen
 in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
 Zijn trouw rust zelfs op ‘t late nageslacht,
 dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
 noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
 maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

 Looft, looft den HEER’, gij Zijne legerscharen,
 wier lust het is, op Zijnen wenk te staren!
 Dat hemel, aard’ en zee en berg en dal,
 hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren,
 nu Zijnen naam en grote deugden eren,
 en gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

Zegen

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


