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In deze dienst zal de Heilige Doop  bediend worden aan:

Loiza van der Wel en Manoah Versluis

Thema: ‘De Heere zet Zijn werk door’

Voorganger: ds. H.J. Donken   |   Ouderling van dienst: br. J. de Jong

Orgel: Cees Maliepaard   |   Piano: Dico Baars   |   Zang: Alice Borgstijn



Inleidend orgelspel

Begroeting en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Weerklank 199 : 4 (staande)
 
 Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!
 Kom, wees aanwezig in het woord;
 wek onze geest, opdat hij hoort,
 wek ons tot leven, hier en nu.

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen:  Psalm 105 : 1 en 5

 Looft, looft, verheugd, den HEER der heren;
 Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
 Doet Zijne glorierijke daân
 Alom den volkeren verstaan,
 En spreekt, met aandacht en ontzag,
 Van Zijne wond’ren dag aan dag.

 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.

Lezing van de Wet van God en de samenvatting

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’.



We lezen met elkaar het doopformulier
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Onderwijzing
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen:
In de eerste plaats, zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. 
Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk niet 
kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de onderdompe-
ling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van 
onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te 
hebben, ons voor God te verootmoedigen, en onze reiniging en zaligheid buiten 
onszelf te zoeken.
In de tweede plaats, betuigt en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van 
onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, 
betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der 
genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij 
ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor 
ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, 
verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons zo 
in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zo worden wij van al onze 
zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend. Als wij gedoopt worden in de 
naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, 
dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons 
schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en 
de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van 
de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. 
In de derde plaats, omdat in elk verbond twee kanten in zich heeft, worden 
wij door God doormiddel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe 
gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig 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 denken en met al onze krachten. Verder dat  
wij van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend 
leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij 
aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop 
is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der 
genade met God hebben.



Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van 
de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de 
verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer 
tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle 
gelovigen, 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. Hetzelfde verklaart Petrus 
met deze woorden: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor allen 
die veraf zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal’. Daarom heeft God 
vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van 
het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de 
kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat nu voor de gelovige 
uit de volken de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de 
kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond te dopen. 
De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin diepgaander te 
onderwijzen.

Gebed

Zingen: Weerklank 315 : 1, 2 en 3 (Loiza en Manoah worden binnengebracht)

 Trouwe Vader, neem nu aan
 onze kinderen uit onze armen.
 Wil met hen ‘t verbond aangaan,
 toon uit liefde uw erbarmen.
 Mogen zij in al hun dagen
 ‘t zegel van uw kinderen dragen.

 Here Jezus, laat Uw dood
 hen ook reinigen van zonden.
 Lijf hen in, laat hen als loot,
 aan uw leven zijn verbonden,
 Leer hen bidden, leer hen strijden
 en aan U hun leven wijden.

 Heilige Geest, wil telkens weer
 hen verlichten en versterken,
 opdat zij, tot U bekeerd,
 vruchtbaar zijn in goede werken.
 En doe hen als Christus’ leden
 delen in zijn zaligheden.



Vragen aan de ouders
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God 
is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij 
dit sacrament (de doop) met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit bijgeloof 
gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u  zo gezind bent, zult u op 
de volgende vragen oprecht antwoorden.
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren 
zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, 
nochtans in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van 
Christus behoren gedoopt te zijn?
Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de 
artikelen van het christelijk geloof samengevat en hier in de christelijke kerk 
onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u de vader en 
de moeder bent, (of getuige) bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen?
Wat is hierop uw antwoord voor God en Zijn Heilige gemeente?

Bediening van de doop

Zingen:  Psalm 134 : 3 (staande) 
 
  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.

Korte toespraak

Luisterlied: Weerklank 443

 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’. 

 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 ‘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’.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 2 : 29 - 47

29. Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen 
u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag 
bij ons is. 30. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed 
gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, 
de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten, 31. daarom voorzag 
hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in 
het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 32. Deze Jezus heeft God 
doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. 33. Hij dan, Die door de rechter-
hand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft 
van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 34. David is immers niet 
opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn 
Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 35. totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben 
als een voetbank voor Uw voeten. 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten 
dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die 
u gekruisigd hebt.



De eerste bekeerden
37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen 
Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38. En 
Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 
ontvangen. 39. 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. 40. En met veel meer 
andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: 
Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41. Zij nu die zijn woord met vreugde 
aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag 
aan hen toegevoegd. 42. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de  
gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. 43. En er kwam vrees 
over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. 
44. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschap-
pelijk; 45. en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die 
onder allen, naar dat ieder nodig had. 46. En zij bleven dagelijks eensgezind in 
de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij  
gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 47. en zij loofden 
God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die 
zalig werden, aan de gemeente toe.

De dopelingen verlaten de kerk

Zingen: Psalm 87 : 1, 3, 4

 Zijn grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden
 Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
 De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
 Bemint het meer dan alle Jacobs steden.

 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.



Preek  n.a.v. Handelingen 2 vers 47b 
 Thema ‘De Heere zet Zijn werk door’

Zingen: Psalm 111 : 5

 ‘t Is trouw, al wat Hij ooit beval;
 Het staat op recht en waarheid pal,
 Als op onwrikb’re steunpilaren;
 Hij is het, die verlossing zond
 Aan al Zijn volk; Hij zal ‘t verbond
 Met hen in eeuwigheid bewaren.

Dankgebed

Collecte 1: Diaconie
 2: Het werk in de eigen gemeente (CvK) 
 3: Onderhoud van de gebouwen

Slotzang: Weerklank 356 : 1, 2, 3

 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen
 met Zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou Zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen


