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Inleidend orgelspel

Mededelingen

Voorzang: Psalm 119: 37
 
 Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid.
 Ai, maak mij ook verstandig in Uw wetten,
 zo leer ik Uw geboôn en heiligheid.
 Al wie U vreest, zal op mijn heilstaat letten,
 verheugd, dat ik, door Uwe hand geleid,
 niet vrucht’loos op Uw woord mijn hoop mocht zetten.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 36: 2

 Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog,
 Uw waarheid tot den wolkenboog,
 Uw recht is als Gods bergen.
 Uw oordeel grond’loos, Gij behoedt
 en zegent mens en beest en doet
 Uw hulp nooit vrucht’loos vergen.
 Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
 hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid!
 Hier wordt de rust geschonken,
 hier ‘t vette van Uw huis gesmaakt,
 een volle beek van wellust maakt
 hier elk in liefde dronken.

Lezing van de Wet



Zingen: Psalm 32: 3 en 4

 ‘k Bekend’, o HEER’, aan U oprecht mijn zonden;
 ‘k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden,
 maar ik beleed na ernstig overleg
 Mijn boze daân: Gij naamt die gunstig weg.
 Dies zal tot U een ieder van de vromen
 in vindenstijd met ootmoed smekend komen.
 Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan,
 hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

 Gij zijt mij, HEER’, ter schuilplaats in gevaren,
 Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren.
 G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
 met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
 Mijn leer zal u, o mens, naar’t recht doen hand’len
 en wijzen u den weg, dien gij zult wand’len.
 Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
 terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

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

Onderwijzing
De kern 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 (Matthian 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 Matthian Arie Ainomugisha

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 8: 1-7

De kracht van de liefde
zij:
1.  Och, was U mij als een broer, 

gezoogd aan de borsten van mijn moeder. 
Als ik U op straat vond, zou ik U kussen. 
Ook zouden ze mij niet verachten.

2.  Ik zou U meevoeren, ik zou U brengen 
in het huis van mijn moeder, 
U zou mij onderrichten. 
Ik zou U laten drinken van kruidenwijn, 
van het sap van mijn granaatappels.

3.  Laat Zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn 
en Zijn rechter mij omhelzen.

4.  Ik bezweer u, 
dochters van Jeruzalem: 
waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, 
voordat het haar behaagt?

de dochters van Jeruzalem:
5.  Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, 

leunend op haar Liefste?

zij:
  Onder de appelboom heb ik U gewekt. 

Daar heeft Uw moeder U met smart voortgebracht, 
met smart heeft zij U daar voortgebracht die U gebaard heeft.

6.  Leg mij als een zegel op Uw hart, 
als een zegel op Uw arm. 
Want de liefde is sterk als de dood, 
de hartstocht onstuitbaar als het graf. 
Haar vonken zijn vurige vonken, 
vlammen van de HEERE.

7.  Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen 
en rivieren spoelen haar niet weg. 
Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, 
men zou hem smadelijk verachten.

Collecte 1. Diaconie - De Ark
 2. Quotum



Zingen: Psalm 84: 1 en 6

 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
 o HEER’, der legerscharen God,
 zijn mij Uw huis en tempelzangen!
 Hoe branden mijn genegenheên
 om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
 mijn hart roept uit tot God, Die leeft
 en aan mijn ziel het leven geeft!

 Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
 is t’ allen tijd een zon en schild.
 Hij zal genaad’ en ere geven.
 Hij zal hun ‘t goede niet in nood
 onthouden, zelfs niet in de dood,
 die in oprechtheid voor Hem leven.
 Welzalig, HEER’, die op U bouwt
 en zich geheel aan U vertrouwt!

Tekstgedeelte: Hooglied 8: 6a
6.  Leg mij als een zegel op Uw hart, 

als een zegel op Uw arm.

Verkondiging n.a.v. Hooglied 8: 6a

Zingen: Psalm 119: 29

 De HEER’ is mijn genoegzaam deel, mijn goed,
 ik heb gezegd: „Ik zal Uw woord bewaren”.
 ‘k Heb U gebeên met mijn geheel gemoed,
 dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren.
 Wees naar Uw woord genadig, ai, behoed,
 behoed Uw knecht en red hem uit gevaren!

Formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal



Zingen: Psalm 26: 2

 Beproef vrij van omhoog
 mijn hart, dat voor Uw oog,
 Alwetende, steeds open lag;
 doorzoek mij, toets mijn gangen,
 doorgrond al mijn verlangen
 en stel mijn oogmerk in den dag.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 89: 1 (zo mogelijk staande)

 ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
 Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên.
 Ik weet hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
 naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
 zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
 zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

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.


