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Zingen: Heer, onze Heer 
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde  
Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde (2x) 
 

Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 
 

Heer, onze Heer… 
 

Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 

‘Doop’ van Sela 
 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 



 

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 139:1 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 



 

*We worden stil voor God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 
 

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. 
 

*lezing van het gebod 
 

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. 
 

 
 
 
 



 

*Lezen van het doopformulier: 
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen: 
    In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde 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 ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt 
onze onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen 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 ons de Heilige Doop de afwassing 
van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam 
van de Vader en van de Zoon en van 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 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 in de gemeenschap van 
Zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en 
rechtvaardig voor God 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 uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het 
eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. 
 
     In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden 
wij door God door middel 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, in heel ons denken en met al onze 
krachten.  
Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in 
een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid 
in zonden vallen, moeten we 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 kleine 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 tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook 
voor ons en onze kinderen: 
`Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na 
u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw 
zaad na u`. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: `Want u komt de 
belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre 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 (onder het nieuwe 
verbond) de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, behoort men de 
kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van Zijn verbond te 
dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin 
uitvoeriger te onderwijzen. 
 

Zingen: Psalm 105:5 
 

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. 
 
 

(tijdens het zingen worden Iris-Lotte en Daan binnengebracht) 
 

*Gebed 
 

Vragen aan de ouders: 
Geliefden in de Heere Jezus Christus, jullie hebben gehoord dat de doop 
een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te 
verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel, en niet uit 
gewoonte of bijgeloof, gebruiken.  
 



 

Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zó gezind zijn, verzoek 
ik jullie op te staan en van jullie kant op de volgende vragen oprecht te 
antwoorden: 
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden 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 Zijn gemeente gedoopt behoren te zijn? 
Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament 
en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke 
kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid 
is? 
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dat dit kind van wie 
u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw 
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 
 

*Iris-Lotte en Daan worden gedoopt. 
 

Zingen: Psalm 134:3 (staand) 
 

 Dat ’s Heren zegen op u daal’ 
 Zijn gunst uit Sion u bestraal 
 Hij schiep ’t heelal Zijn naam ter eer: 
 Looft, looft dan aller Heren Heer 
 

*Gebed om de opening van het Woord. 
 

*Kindermoment 
 

Zingen: Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat je van waarde bent 
Weet je dat je een parel bent 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 
 

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar 
weg 



 

 
Weet je dat de Vader je kent... 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks 
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn 
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houd van mij, God 
houdt van mij 
 

Ik weet dat de Vader mij kent 
Ik weet dat ik van waarde ben 
Ik weet dat ik een parel ben 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 
 

*Schriftlezing: Psalm 8 
 

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 
2 HEERE, onze Heere,  

hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 

3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen 
hebt U een sterk fundament gelegd,  
omwille van Uw tegenstanders, 
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. 

4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, 
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 

5 wat is mens, dat U hem gedenkt, 
en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 

6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen 
en hem met eer en glorie gekroond. 

7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, 
U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 

8 schapen en runderen, die allemaal, 
en ook de dieren van het veld, 

9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, 
al wat over de paden van de zeeën gaat. 

10 HEERE, onze Heere, 
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 



 

Zingen: Psalm 8: 1, 2, 4,9 
 

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit 
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid. 
 

Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden 
Uit kind'ren, ja, uit zuigelingen monden; 
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld, 
Daar Gij zijn haat en wraakzucht palen stelt. 
 

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt! 
 

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen; 
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, 
Die grote naam door 't ganse wereldrond! 
 

*Verkondiging 
 

Zingen: Gezang 95: 3 
 
3    Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
 die verder gaat dan al ons bidden reikt 
 en meer is dan ons diepste denken peilt, 
 zij heerlijkheid en glorie 
 in de gemeente die Hij heeft verkoren, 
 in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
 door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
 en tot in eeuwigheid. 
 
*Dankgebed 
 

*Inzameling gaven 
 

 



 

Tijdens de collecte zingt Hineni: Gebed om zegen 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Zingen: Psalm 89:7 
 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 

*Zegen 
 



 

 
 
QR-Code t.b.v. de collecte 6 juni 2021 
 

NL41 RABO 0373709277 
t.n.v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
o.v.v. Collecte 6-6-2021 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


