
Fijn dat je er bij was vanmorgen! 

We zingen vanmorgen OTH 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. 

• Breng je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee? 
• Als je de dominee nog wat wil vragen over de preek, kun je hem 

een e-mail sturen. Het adres is: pwijnber-
ger@hervormdbergacmbacht.nl. 

Naam   : ________________________ 
 
Datum   : Zondagmorgen 18 december 2022 
Dominee   : Ds. P. Wijnberger 
Thema   : ‘De wegen van de vaderen, of de weg 
        van de Vader’ 
Bijbelgedeelte : 1 Petrus 1:13-25 



Doop 
De doop is een teken van wat God aan jou belooft: dat Hij voor je wil 

zorgen, al je zonden wil vergeven en je leven helemaal nieuw wil 
maken. 

 

Bij een doopdienst in de kerk wordt heel vaak psalm 105:5 

gezongen. Probeer met elkaar te ontdekken wat de regels 
van deze psalm betekenen. Zing ze maar met elkaar! 

 

God roept je bij je naam 

Je bent vast weleens vies geworden toen je buiten met 
modder, zand en water speelde. Dan heb je water nodig! 
Want water maakt je handen of gezicht (of wat er verder 

nog vies is) weer schoon. 

Dopen gebeurt ook met water. En dat is niet voor niets. De 
doop is een teken van wat God doet. Zoals water ons wast, 
reinigt het bloed van de Heere Jezus ons van al onze zon-
den. De doop laat zien dat het echt wáár is wat de Heere 

God belooft. 
 

Voordat de Heere Jezus naar de hemel ging, heeft Hij tegen 
Zijn discipelen gezegd dat ze in de hele wereld over Hem 
moesten vertellen. Als mensen in Hem zouden geloven, 

moesten ze hen dopen. 


