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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: OTH Lied 280 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
Door uw hand hebt voortgebracht, 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
Mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Niemand is als U, nee, niemand is als U. 
 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
Door uw hand hebt voortgebracht, 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
Mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Elke knie zal buigen voor uw troon. 2x 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Niemand is als U, nee, niemand is als U. 
 
Nee, niemand is als U. 
Nee, niemand is als U. 
 
De ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen 
 
Stil gebed1 

 
1 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst. 
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Votum en groet2 
 
Zingen: Psalm 33: 11 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Heilig alle smart. 
 
Wij luisteren naar de Wet van de Heere 
 
Zingen: OTH lied 195: 1, 2 en 3 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de wereld wil slechts strijd 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit 
Het onrecht heerst op aarde 
de leugen triomfeert 
ontluistert elke waarde 
o red ons sterke Heer 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
de aarde wacht zo lang 
er wordt zo veel geleden 
de mensen zijn zo bang 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen 
 
  

 
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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Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
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 
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.  



6 

 

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 
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 
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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. 
 
Thomas 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.. 
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 
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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 
 
Kindermoment (kinderen mogen naar voren komen) 
 
Samen met de kinderen zingen we: OTH Lied 444 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 
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 
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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 
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 
 
 
Thomas wordt onder orgelspel naar de consistorie gebracht en de 
kinderen van groep 0 t/m 3 verzamelen in de consistorie om naar ’t 
Jot te gaan voor de kindernevendienst. 
 
  

 
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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Bijbellezing: Psalm 125 
1. Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet 
wankelt, maar voor eeuwig blijft. 
2. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 
3. Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten 
op het erfdeel van de rechtvaardigen; opdat de rechtvaardigen hun 
handen niet uitstrekken naar onrecht. 
4. Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn en aan hen die oprecht zijn in 
hun hart. 
5. Maar wie zich neigen tot kronkelwegen, zal de HEERE doen 
verdwijnen, met hen die onrecht bedrijven. Vrede over Israël! 
 
 
Collecten, via Appostel, de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  Plaatselijke diaconale activiteiten   
2e collecte :  Onderhoud en verduurzaming gebouwen 
3e collecte : Pastoraat, vorming & toerusting 
 
 
Zingen: Psalm125: 1 en 2 
Hij zal noch wank'len, noch bezwijken, 
Die op den HEER vertrouwt, 
En op Zijn goedheid bouwt; 
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken, 
Wiens grondslag door geen aards vermogen 
Ooit wordt bewogen. 
 
Gelijk 't gebergt', dat, hoog gerezen, 
Om Salem ligt gespreid, 
Zo is, in eeuwigheid, 
De HEER rondom hen, die Hem vrezen; 
Rondom Zijn volk, 't welk Hij wil hoeden 
Voor tegenspoeden. 
 
 
Verkondiging n.a.v. Psalm 125 
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Zingen: OTH Lied 162 
U bent mijn schuilplaats, Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U, 
als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 
Kinderen uit de kindernevendienst komen terug. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: Psalm 84: 6 (staande indien mogelijk) 
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. 
 
Zegen5 
 
Orgelspel  
 
Wilhelmus 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 
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. 
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Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
Na deze dienst bent u in de gelegenheid de doopouders achter de 
kansel6 te feliciteren en hen Gods zegen toe te wensen 
 

 
6 De verhoogde plaats in de kerk van waaraf de dominee spreekt 


