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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: OTH Lied 299 : 1 en 3 
  Here Jezus, wij zijn nu 
 in het heiligdom verschenen, 
 met ons kind gaan wij tot U 
 wil uw zegen ons verlenen 
 waar de roepstem wordt vernomen: 
 laat de kindren tot Mij komen. 
 
Niemand, die ons helpen kan, 
niemand kan ons kind beschermen. 
Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
draag het in uw groot erbarmen. 
Dat het vroeg U in dit leven 
ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 
De ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen 
 
Stil gebed1 
 
Votum en groet2 
 
 
Zingen: Psalm 86: 3 en 5 
HEER, door goedheid aangedreven, 
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
Wie U aanroept in den nood, 
Vindt Uw gunst oneindig groot. 
HEER, neem mijn gebed ter oren; 
Wil naar mijne smeking horen; 
Merk, naar Uw goedgunstigheên, 
Op de stem van mijn gebeên. 

 
1 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst. 
2 votum betekent  “wijding” . De dominee spreekt namens de gemeente uit dat wij 
alles voor deze dienst van God verwachten. Daarna spreekt hij een groet van God 
voor de gemeente uit. God belooft ons daarin Zijn zegen. 
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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 wonderheen; 
Gij zijt God, ja Gij alleen. 
 
Wij luisteren naar de Wet van de Heere 
 
Zingen: Psalm 51: 4 
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
En in mijn geest de ware rust herboren. 
 
 
Formulier om de Heilige Doop te bedienen 
De uitleg van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie 
delen: 
In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen zondige mensen. We 
doen niet alleen verkeerde dingen, waarmee wij God verdriet doen, de 
zonde zit vanaf de oorsprong van ons leven al in ons. We leven onder 
de straf van de Heere God, zolang wij niet van onze zonden worden 
gereinigd. Daarom kunnen we niet bij de Heere, in Zijn koninkrijk 
komen, maar wel als wij opnieuw geboren worden en een nieuw leven 
krijgen. We worden bij de doop in water ondergedompeld of er mee 
besprenkeld en daarmee wordt de onreinheid van onze ziel 
aangewezen. We worden opgeroepen om onze zonden te belijden,  
ons klein te maken voor God en te vragen of Hij onze zonden afwast. 
Want het water wast onze zonden niet af en redt ons niet. Dat doet de 
Heere Jezus. 
 
In de tweede plaats verklaart en verzegelt ons de Heilige Doop dat 
Jezus Christus ons daadwerkelijk schoonwast van onze zonden. Hijzelf 



5 

 

heeft de opdracht gegeven te dopen in de Naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest. 
 
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader verklaart en verzegelt 
God de Vader ons dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons 
sluit. Hij neemt ons aan als Zijn kinderen en erfgenamen. Hij belooft 
altijd voor ons te zorgen, het kwade bij ons vandaan te houden of dat te 
laten meewerken ten goede. 
 
Als we gedoopt worden in de Naam van de Zoon verzegelt de Zoon ons 
dat Hij ons van al onze zonden schoonwast in Zijn bloed. Hij laat ons 
volledig delen in Zijn dood en opstanding. 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 de 
Heilige Geest ons ervan dat Hij in ons hart wil wonen. Ons heiligen wil 
om ons één met Christus te maken. Zo wil Hij ons schenken wat we In 
Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en elke dag 
vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk eeuwig leven zonder 
enige zonde, samen met heel de gemeente van de uitverkoren 
kinderen van God.  
 
In de derde plaats leven wij in een verbond met God. En een verbond 
heeft twee kanten in zich. Dat betekent dat God óns door de doop 
oproept en verplicht om Hem te gehoorzamen in overeenstemming met 
het nieuwe leven dat Hij ons schenkt. Dit betekent dat we intens 
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 
verstand, en met inzet van al onze krachten. Verder betekent het dat 
we de zonden uit de weg gaan, laten afsterven wat zondig is in ons 
wezen en in een nieuw leven wandelen waarin wij ontzag hebben voor 
God en Hem groot maken. Maar als we uit zwakheid toch zondigen, 
moeten we niet aan de genade van God twijfelen, en ons er niet bij 
neerleggen dat wij zonden doen. De doop garandeert ons namelijk dat 
God voor eeuwig een verbond van genade met ons gesloten heeft. 
Daar hoeven we niet aan te twijfelen. 
Hoewel de kleine kinderen deze dingen niet begrijpen, mogen we hen 
de doop niet onthouden. Ze hebben er geen weet van dat zij als 
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nakomelingen van Adam leven onder de veroordeling van God. En dat 
God hen in Christus liefdevol en genadig aanneemt als Zijn kinderen, 
beseffen ze ook niet.  Want wat God tegen Abraham, de vader van alle 
gelovigen, zegt, 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 na u’ (Genesis 17:7). Dit zegt ook Petrus met deze 
woorden: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen 
die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal’ 
(Handelingen 2:39). Om deze reden heeft God vroeger de opdracht 
gegeven om de jongens te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel 
van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof (Romeinen 
4:11). Zo heeft ook Christus de kinderen, zowel jongens en meisjes, 
omarmd, de handen opgelegd en gezegend (Markus 10:16). Omdat nu 
(voor de gelovigen uit de volken) de doop in plaats van de besnijdenis 
gekomen is, moet men de kleine kinderen als erfgenamen van het 
koninkrijk van God en van Zijn verbond dopen. De ouders hebben de 
plicht om hun kinderen bij het opgroeien uit te leggen wat het betekent 
dat ze gedoopt zijn. 
 
 
Eva en Lieke worden binnengebracht  
 
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.. 
 
 
Opdat de bediening van de Heilige Doop zal zijn tot eer van God, tot 
onze troost en tot opbouw van de gemeente, laten wij Zijn heilige Naam 
aanroepen in het gebed: 
Gebed 
Almachtige en eeuwige God, U hebt de ongelovige wereld, die geen 
berouw toonde, streng gestraft met de zondvloed. Maar U hebt Noach, 
die in U geloofde, samen met zijn gezin in Uw grote barmhartigheid 
behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in 
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de Rode zee verdronken, maar Uw volk Israël daar met droge voeten 
doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden U, 
omdat U zo grondeloos barmhartig bent: Wilt u deze kinderen in uw 
genade aanzien en door de Heilige Geest hen één maken met uw 
Zoon, Jezus Christus, opdat zij met Hem in Zijn dood begraven worden 
en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven: hun kruis elke dag in 
de navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en toegewijd aan 
Hem leven met oprecht geloof, vast hoop en vurige liefde; opdat zij dit 
leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw 
genade getroost mogen verlaten en dat zij als de Heere Jezus 
wederkomt voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder angst 
en schrik mogen komen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw 
Zoon, die met U en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert tot 
in eeuwigheid. Amen 
 
 
Vragen aan de ouders 
Geliefden in de Heere Christus, u hebt 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 die bedoeling en niet uit 
gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat dan iedereen zal 
weten, dat u er oprecht zo over denkt, zult u van uw kant op de 
volgende vragen eerlijk antwoord geven: 
 
Ten eerste: Belijdt u, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en 
geboren zijn en daarom aan allerlei ellende onderworpen zijn en leven 
onder de veroordeling van God, dat zij toch in Christus geheiligd zijn en 
daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? 
 
Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament, 
en in de artikelen van het christelijk geloof, samengevat is, en in de 
christelijke kerk hier geleerd wordt, de enige waarheid is die leidt tot 
redding en zaligheid? 
 
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw verantwoording dit kind, 
waarvan u vader en moeder bent en als gemeente getuige bent, bij het 
opgroeien in de leer van het Evangelie zo goed als u kunt te 
onderwijzen of te helpen onderwijzen? 
Wat is daarop uw antwoord? 
Antwoord: Ja 
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Kindermoment (kinderen blijven op hun plaats) 
 
Samen met de kinderen zingen we: OTH Lied 434: 1 en 3 
Jezus, open mijn oren. 
Leer mij Uw stem te verstaan. 
Leer mij Uw woorden te horen. 
Te weten waar ik moet gaan 
om Uw licht te verspreiden, 
Uw naam te belijden. 
Leer mij Uw stem te verstaan. 
 
Jezus, open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de and’ren 
die leven met honger en pijn, 
om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
 
Bediening van de Heilige Doop  
De dominee spreekt bij het dopen als volgt: 
Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest.  
Amen 
 
Zingen: Psalm 134 : 3 (staande indien mogelijk) 
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 en gebed om verlichting met de Heilige Geest3 
Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U 
ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus 
Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige 
Geest tot leden van uw eniggeboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt 

 
3 We danken voor de bediening van de doop en vragen of God met Zijn Geest ons wil 
helpen  bij het preken en luisteren. 
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aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. 
Wij bidden U ook door Hem, uw geliefde Zoon, dat U deze kinderen 
door Uw Heilige Geest altijd wilt leiden, opdat zij christelijk en in ontzag 
voor God opgevoed worden en steeds meer groeien mogen in 
geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus. Geef dat zij zo Uw 
Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U aan hun en ons allen hebt 
bewezen, zullen belijden. Laat hen gehoorzaam onder onze enige 
Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus leven en dapper tegen 
de zonde, de duivel en heel zijn heerschappij/rijk strijden en 
overwinnen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, 
onze enige en betrouwbare God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen4 
 
 
Eva en Lieke worden onder orgelspel naar de consistorie gebracht  
 
Bijbellezingen:  
2 Koningen 5:1-14  
1 Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was 
een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, 
want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze 
man was een strijdbare held, maar hij was melaats. 
2. En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het 
land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de 
vrouw van Naäman. 
3. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet 
die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. 
4. Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat 
uit het land Israël komt, gesproken. 
5 Daarop zei de koning van Syrië: Kom, ga op weg. Ik zal een brief aan 
de koning van Israël sturen. En hij ging heen en nam tien talent zilver, 
zesduizend sikkel goud en tien stel gewaden met zich mee. 
6 En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: Nu dan, 
wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar 
Naäman naar u toe gestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem 
wegneemt. 

 
4 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. 
Met dit woord stemt de gemeente in met wat haar van God gezegd wordt: het is 
waar, laten we er gehoor aan geven. 
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7. En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat 
hij zijn kleren scheurde en zei: Ben ik dan God, om te doden en om 
levend te maken, dat deze man iemand naar mij toe stuurt om bij een 
man zijn melaatsheid weg te nemen? Want, voorwaar, besef toch en 
zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. 
8. Maar het gebeurde, toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning 
van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de 
koning stuurde: Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch 
naar mij toe komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. 
9. Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef 
voor de deur van het huis van Elisa staan. 
10. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen 
en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond 
worden en zult u rein zijn. 
11. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij 
mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, 
de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats 
strijken en de melaatsheid wegnemen. 
12. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter 
dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en 
rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. 
13. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: 
Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat 
niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: 
Was u en u zult rein zijn! 
14. Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de 
Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam 
werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd 
rein. 
 
Mattheüs 18: 1-5  
1 Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is 
toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? 
2. En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. 
3. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als 
de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 
4. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het 
Koninkrijk der hemelen. 
5. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. 
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Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de Diaconie 
2e collecte :  voor het Pastoraat 
3e collecte : voor het onderhoud van de gebouwen 
 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 
 
Verkondiging n.a.v. 2 Koningen 5: 3 en 14 
 
 
Zingen: Psalm 87: 3 en 4 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
 
God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
 
Zingen: OTH Lied 189: 1, 2, 3 en 4  (staande indien mogelijk) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Zegen5 
 
Orgelspel  
 
 

 
5 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze woorden zijn een vaste 
wens en belofte van God: Hij gaat met ons mee. 


