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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: OTH Lied 180: 1, 2 en 3 
Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles ontvangt u bovendien, 
Hallelu, haleluja. 
Refrein: Halleluja, halleluja,  
               halleluja, hallelu, halleluja. ) 4x 
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. 
dat door de Heer gesproken word, 
Hallelu, halleluja. 
(Refrein) 
 
Bid en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan 
Hallelu, haleluja. 
(Refrein) 
 
 
De ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen 
 
Stil gebed1 
 
Votum en groet2 
 
Aanvangstekst Jesaja 12 vers 3: U zult met vreugde water scheppen  
                                                         uit de bronnen van het heil.. 
 
  

 
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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Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4 
 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
Zal, daar zij u bedekt, 
En u ter schaduw strekt, 
De maan bij nacht, de zon bij dag, 
In koud' en gloed vermind'ren, 
Opdat zij u niet hind'ren. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
We luisteren naar de Wet des Heeren en hoofdsom 
 
Zingen: Psalm 78: 3 
Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
Aan Jacobs huis; een wet, om naar te leven, 
Die Israël zijn nageslacht moet leren, 
Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 
God vordert, dat de naneef, eeuwen lang, 
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang' 
 
 
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 
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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 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 
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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. 
 
 
Boaz 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.  



7 

 

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 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 
 
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. 

 
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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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 
 
 
Boaz 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. 
 
Schriftlezing: Jesaja 43:22-44:5 
22 U hebt Mij echter niet aangeroepen, Jakob, maar u hebt zich tegen 
Mij vermoeid, Israël. 
23 U hebt Mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee en met uw 
slachtoffers hebt u Mij niet geëerd. Ik heb u Mij niet laten dienen met 
het graanoffer, en Ik heb u niet vermoeid met wierook. 
24 U hebt voor Mij met geld geen kalmoes gekocht, en met het vet van 
uw slachtoffers hebt u Mij niet verzadigd. Integendeel, u bent Mij tot last 
geweest met uw zonden, u hebt Mij vermoeid met uw 
ongerechtigheden. 
25 Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en 
aan uw zonden denk Ik niet. 
26 Breng het Mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren; 
vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. 
27 Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers van de wet zijn 
tegen Mij in opstand gekomen. 
28 Daarom zal Ik de leiders van het heiligdom ontheiligen, Jakob 
prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen. 

 
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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Water op de dorstige 
1 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 
2 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de 
moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, 
Jesjurun, die Ik verkozen heb. 
3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik 
zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 
nakomelingen. 
4 Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. 
5 De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich 
noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand 
schrijven: Van de HEERE, en de erenaam Israël aannemen. 
 
Collecten, via Appostel, de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte: onze zustergemeente in Copaceni 
2e collecte: onderhoud en verduurzaming gebouwen 
3e collecte: pastoraat, vorming & toerusting 
 
 
Zingen: Psalm 51: 5 en 6 
Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden; 
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER, 
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 
 
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 
Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, 
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 
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Tekst, Jesaja 44 vers 3:  
Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal 
Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw 
nakomelingen. 
 
Preek met als thema: Water en Geest 
 
Zingen: Psalm 87: 4 en 5 
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. 
 
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speelliên op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 
 
Kinderen uit de kindernevendienst komen terug. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen: OTH Lied 299 vers 1 t/m  5  
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. 
 
Laat dit woord dan allermeest 
helder klinken in onz' oren: 
wie door water en door Geest 
niet als kind werd nieuwgeboren 
wordt door U niet aangenomen, 
kan in 't rijk van God niet komen. 
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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. 
 
Herder, neem uw schaapje aan. 
Hoofd, maak het een van uw leden. 
Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 
Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 
Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 
dat er eens veel vruchten groeien. 
 
Al het onz' is U gewijd, 
't liefste wat Ge ons toevertrouwde 
wordt als offer U bereid. 
Gij alleen kunt het behouden. 
Schrijf de naam door ons gegeven 
in het levensboek ten leven. 
 
 
Zegen5 
 
Orgelspel  
 
 
Na deze dienst bent u in de gelegenheid de doopouders achter de 
kansel6 te feliciteren en hen Gods zegen toe te wensen 
 

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


