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Inleidend orgelspel

Mededelingen

Voorzang: Psalm 100: 4
 
 Want goedertieren is de HEER’,
 Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
 Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
 tot in het laatste nageslacht.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 86: 5 en 6

 Al de heid’nen, door Uw handen
 voortgebracht in alle landen,
 zullen tot U komen, HEER’,
 bukken voor Uw aanschijn neer
 en Uw naam ter ere leven.
 Gij zijt groot en hoog verheven,
 Gij doet duizend wonderheên:
 Gij zijt God, ja Gij alleen.

 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!

Tien Geboden



Zingen: Psalm 85: 1 en 3

 Gij hebt Uw land, o HEER’, die gunst betoond,
 dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont.
 De schuld Uws volks hebt G’ uit Uw boek gedaan,
 ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.
 Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust,
 de hitte van Uw gramschap is geblust.
 O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
 keer af Uw wraak, en doe Uw toorn teniet!

 Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft!
 Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,
 Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,
 mits hij niet weer op ‘t spoor der dwaasheid treê.
 Voorwaar, Gods heil is reeds nabij ‘t geslacht,
 hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht,
 opdat er eer in onzen lande woon’
 en zich aldaar op ‘t luisterrijkst vertoon’.

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: 5 (Lucas 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 Lucas Jan Egas

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: Hooglied 5: 9-16

De schoonheid van de Bruidegom
de dochters van Jeruzalem:
9.  Wat heeft uw Liefste vóór boven een ander, 

o, allermooiste onder de vrouwen? 
Wat heeft uw Liefste vóór boven een ander, 
dat u ons dit zo bezweert?

zij:
10.  Mijn Liefste is blank en rood, 

Hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit.
11.  Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud, 

Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf.
12.  Zijn ogen zijn als duiven 

bij waterstromen, 
badend in melk, 
zittend bij een volle bron.

13.  Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, 
als torentjes met kruiden. 
Zijn lippen zijn als lelies 
druipend van vloeiende mirre.

14.  Zijn handen zijn als gouden ringen, 
ingezet met turkoois. 
Zijn buik is als blinkend ivoor, 
bedekt met saffieren.

15.  Zijn benen zijn als witmarmeren pilaren, 
gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. 
Zijn gedaante is als de Libanon, 
uitgelezen als de ceders.

16.  Zijn gehemelte is een en al zoetheid, 
alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. 
Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn Vriend, 
dochters van Jeruzalem!

Collecte 1. Diaconie - algemene doeleinden
 2. Eigen gemeente - Eredienst



Zingen: Psalm 139: 8 en 9

 Mijn ziel bepeinst Uw wonderdaân,
 die al ‘t begrip te boven gaan.
 Uw oog heeft mijn gebeent’ verzeld,
 toen ik verborgen, saamgesteld
 als een borduursel, lag verscholen:
 van mij was niets voor U verholen.

 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.

Tekstgedeelte: Hooglied 5: 13b
13.   Zijn lippen zijn als lelies 

druipend van vloeiende mirre.

Verkondiging n.a.v. Hooglied 5: 13b

Zingen: Psalm 119: 84

 Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
 dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen.
 Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis’,
 door zijnen smaak, èn hart èn zinnen strelen.
 Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is:
 ‘k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen.

Dankgebed en voorbede



Zingen: Psalm 56: 5 (zo mogelijk staande)

 Ik roem in God, ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
 ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
 ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord,
 wat sterv’ling zou mij schenden?
 Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
 mij bijstand boodt en ‘t onheil af zoudt wenden,
 tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
 door ijver aangespoord.

Zegen

Uitleidend orgelspel   Na de dienst kunt u de doopouders voor in de kerk de zegen 
van God toewensen. U bent vrij om hen daarbij al dan geen 
handdruk te geven.


