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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: OTH Lied 67: 1 en 2 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 
 
De ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen 
 
Stil gebed1 
 
Votum en groet2 
 
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 
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, 

 
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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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. 
 
Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 
 
Wij luisteren naar de Wet van de Heere 
 
Zingen: Psalm 139: 1 en 7 
Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wond're macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 
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 
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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 
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  
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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 
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. 
 
Mason wordt 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.. 
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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 
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 
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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 
 
Kindermoment (kinderen mogen naar voren komen) 
 
Samen met de kinderen zingen we: OTH Lied 170: 1 en 2 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
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. 
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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 
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 
 
Mason wordt onder orgelspel naar de consistorie gebracht  
 
Bijbellezingen 
2 Samuël 7: 1 - 17  
2:1 En het gebeurde, toen de koning in zijn huis zat, en de HEERE hem 
rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, 
2. dat de koning tegen de profeet Nathan zei: Zie toch, ik verblijf in een 
huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek 
verblijft. 
3. Nathan zei tegen de koning: Ga uw gang, doe al wat in uw hart is, 
want de HEERE is met u. 
4. Maar in die nacht gebeurde het dat het woord van de HEERE tot 
Nathan kwam: 
5. Ga en zeg tegen Mijn dienaar, tegen David: Zo zegt de HEERE: Zou 
ú voor Mij een huis bouwen, voor Mij om in te wonen? 

 
3 We danken voor de bediening van de doop en vragen of God met Zijn Geest ons wil 
helpen  bij het preken en luisteren. 
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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6. Ik heb immers niet in een huis gewoond, van de dag af dat Ik de 
Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe, maar Ik ben in 
een tent, in een tabernakel rondgetrokken. 
7. Heb Ik ooit, overal waar Ik met al de Israëlieten rondtrok, een woord 
gesproken tot een van de stammen van Israël, die Ik bevolen had Mijn 
volk Israël te weiden: Waarom bouwt u voor Mij geen huis van 
cederhout? 
8. Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen, tegen David: Zo zegt 
de HEERE van de legermachten: Ik heb u van de schaapskooi vandaan 
gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over Mijn volk te zijn, 
over Israël. 
9. Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw 
ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam 
van de groten die op aarde zijn. 
10. Ik heb aan Mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar 
geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en 
weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer 
verdrukken zoals vroeger, 
11. en sinds de dag waarop Ik richters aangesteld heb over Mijn volk 
Israël. Maar Ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de 
HEERE u bekend dat de HEERE voor ú een huis zal maken. 
12. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen 
bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen 
opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 
13. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn 
koningschap voor eeuwig bevestigen. 
14. Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil 
zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok 
als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. 
15. Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die 
deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. 
16. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig 
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 
17. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak 
Nathan tot David. 
 
Lukas 1: 30 - 33   
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 
genade gevonden bij God. 
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31. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de 
Naam Jezus geven. 
32. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, 
en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 
33. en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 
aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 
 
 Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de zustergemeente Copaceni  
2e collecte :  voor huisvesting en organisatie 
3e collecte : voor Pastoraat, vorming & toerusting 
 
Zingen: Lofzang van Maria: 1 en 3 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Hoe heilig is Zijn naam! 
Laat volk bij volk te zaâm 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 
Verkondiging n.a.v. 2 Samuël 7: 5 en 11b 
 
Zingen: OTH Lied 69 
Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. 
O neem mijn leven, geest en hart, 
en laat mijn ziel in vreugd en smart, bij U geborgen wezen. 
 
Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. 
Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. 
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt, 
werd Gij een kindje, arm en naakt, hebt Gij U mij gegeven. 
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Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. 
O zon, die door het duister breekt, en ‘t ware licht in mij ontsteekt, 
hoe heerlijk zijn uw stralen! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Psalm 89: 8, 9 en 12 (staande indien mogelijk) 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 
"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren. 
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden, 
En hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 
 
"Gij," zal hij zeggen, "zijt mijn Vader en mijn God, 
De rotssteen van mijn heil". "'k Zal hem ook stellen tot 
Een eerstgeboren Zoon, door al zijn broeders t' eren; 
Als koning zal hij zelf de koningen regeren; 
Mijn goedertierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven, 
En Mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven." 
 
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. 


