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*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Zingende Gezegend 213: 1 en 3 
 
Dit huis, een herberg onderweg  
voor wie verdwaald in heg en steg  
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  
een toevluchtsoord in de woestijn  
voor wie met olie en met wijn  
pijnlijke wonden liet verbinden,  
dit huis, waarin men smarten deelt,  
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud,  
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen!  
Gezegend al wie binnen gaat  
en hier de lasten liggen laat 
 
*We worden stil voor God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 122: 1 en 2 
 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 



 

 
De stammen, naar Gods naam genoemd, 
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 
Want d' achtb're zetel van 't gericht 
Is daar voor Davids huis gesticht; 
De rechterstoelen staan daar binnen. 
Bidt, met een algemene stem, 
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wèl, die u beminnen. 
 
*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 wordt Sem 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? 
 

*Sem wordt 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. 
 

*Kinderlied 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven 
 

*Schriftlezing: Exodus 3: 13-15 
 

13 En Mozes zei tegen God:  
Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg:  
De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden,  
en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam?  
Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 

14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.  
Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:  
IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 

15 Toen zei God verder tegen Mozes:  
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:  
De HEERE, de God van uw vaderen,  
de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, 
heeft mij naar u toe gezonden.  



 

Dit is voor eeuwig Mijn Naam,  
dit is Mijn Naam ter gedachtenis,  
van generatie op generatie. 

 
*Schriftlezing: Efeze 3:14-21 
 
14 Om deze reden buig ik mijn knieën  

voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 
15 naar Wie elk geslacht in de hemelen  

en op de aarde genoemd wordt, 
16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid,  

met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest  
in de innerlijke mens, 

17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont  
en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 

18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen,  
wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 

19 en u de liefde van Christus zou kennen,  
die de kennis te boven gaat,  
opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 

20 Hem nu Die bij machte is te doen  
ver boven alles wat wij bidden of denken,  
overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, 

21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus,  
in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 
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. 
 



 

*Verkondiging 
 
 

Zingen: Ik bouw op U 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
 

*Dankgebed 
 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
*Zegen 
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