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In deze dienst wordt het sacrament van de heilige doop  
bediend aan 

 
 

Luuk Aart Jan den Boer (Luuk) 
Arie Lucas van Wijgerden (Lucas) 

Marinus Jacob Pieter Wisse (Jappe)



Orgelspel 
 
Mededelingen door de kerkenraad 
 
Zingen: ‘k Heb Jezus nodig (Weerklank lied 608) 
1. ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.  2. ‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag. ‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  In m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken,   in m’n slapen en ontwaken, 
‘k heb Hem nodig, dag aan dag.  ‘k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 
Stil gebed 
In stilte bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst door te bidden om Gods 
aanwezigheid en zegen. 
 
Votum en groet 
We erkennen onze afhankelijkheid van God, onze Schepper, en Hij groet ons 
met genade en vrede. 

 
Zingen: Psalm 150: 1 
1. Looft God, looft Zijn naam alom, 
looft Hem in Zijn heiligdom, 
looft des HEEREN grote macht 
in den hemel Zijner kracht; 
looft Hem om Zijn mogendheden, 
looft Hem naar zo menig blijk 
van Zijn heerlijk koninkrijk 
voor Zijn troon en hier beneden! 
 
Geloofsbelijdenis 
In verbondenheid met de wereldwijde kerk, uit het heden en het verleden, 
belijden we ons geloof. 
 
Zingen: Psalm 89: 12 (Weerklank) 
12. Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend. 
Zijn troon staat even vast als ’t glanzend firmament. 
Indien zijn zonen ooit mijn heilig recht ontwijden, 
niet wand’len naar mijn wil, dan zal Ik hen kastijden. 
En toch zal Davids huis mijn liefd’ en trouw ervaren, 
Ik houd Mij aan mijn woord, zal mijn verbond bewaren. 
 
Onderwijs uit het doopformulier 
Dit formulier is een tekst waarin de kerk uitleg geeft over de betekenis van de 
doop. 
 
 



Zingen: Doop (Sela) 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Kindermoment 
 
Beantwoording van de vragen door de gedoopte ouders 
Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn 
en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, 
toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn gemeente 
behoren gedoopt te zijn? 



Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen 
van het christelijk geloof vervat is, de ware en volkomen leer van de 
zaligheid is, en daarom in de christelijke kerk alhier geleerd wordt? 
Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u vader en moeder 
bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en 
te laten onderwijzen? 
 
Beantwoording van de vragen door de niet gedoopte ouders 
Aanvaardt u dat uw kind als lid van de gemeente van Christus gedoopt wordt? 
Stemt u ermee in dat hij in het christelijk geloof zal worden opgevoed? 
Belooft u daarbij alle ruimte te geven en – voor zover in uw vermogen ligt – daarbij te 
ondersteunen? 
 
Beantwoording van de vragen door de gemeente (indien mogelijk 
staande) 
Gemeente, belooft u en neemt u voor uw rekening om deze jonge kinderen 
in het midden van de gemeente te ontvangen als leden van Christus’ 
gemeente, en belooft u voor hen te bidden? 
De Heere Jezus sprak: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen 
niet; want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.’ 
Belooft u deze kinderen in het komen tot de Heere Jezus niet te hinderen, 
maar juist te stimuleren en voor te gaan? 
 
Bediening van het sacrament van de heilige doop aan: 
 
Luuk Aart Jan den Boer (Luuk)   
‘Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe 
God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem 
liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.’ 
[Deuteronomium 7:9] 
 
Arie Lucas van Wijgerden (Lucas)  
‘De HEERE zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u 
gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht neemt 
en in Zijn wegen gaat.’ [Deuteronomium 28: 9] 
 
Marinus Jacob Pieter Wisse (Jappe)  
‘Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot 
eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van 
hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen 
denken om ze te doen.’ [Psalm 103:17-18] 
 
Zingen: Psalm 134 vers 3 (indien mogelijk 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’! 



Dankgebed voor de doop en gebed om de opening van het Woord 
We danken God voor de bediening van de doop en bidden Hem dat de Bijbel 
voor ons écht open zal gaan. 

 
Schriftlezing: Psalm 105: 1-11 en 42-45 
1 Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de 
volken. 2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al 
Zijn wonderen. 3 Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de 
HEERE zoeken, zich verblijden. 
4 Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. 5 
Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de 
oordelen van Zijn mond, 6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar, 
kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen. 
7 Hij is de HEERE, onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde. 8 Hij 
denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, 
tot in duizend generaties, 9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten 
heeft, en Zijn eed aan Izak. 10 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een 
verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, 11 door te zeggen: Ik zal u 
het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. 
 
42 Want Hij dacht aan Zijn heilige woord, aan Abraham, Zijn dienaar. 43 Zo 
leidde Hij Zijn volk uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met gejuich. 
44 Hij gaf hun de landen van de heidenvolken. Zo namen zij in bezit waarvoor 
de volken hadden gezwoegd, 45 opdat zij zich aan Zijn verordeningen 
zouden houden en Zijn wetten in acht zouden nemen. 
 
Halleluja! 
 
Zingen: Psalm 81: 11 en 12 
11. Ik, Ik ben de HEER’,    12. Opent uwen mond, 
‘k ben uw God, Die heilig   eist van Mij vrijmoedig 
ijver voor Mijn eer;    op Mijn trouwverbond 
Die u door Mijn hand    Al wat u ontbreekt, 
uit Egypteland     schenk Ik, zo gij ’t smeekt, 
leidde vrij en veilig.    mild en overvloedig. 
 
Verkondiging 
Thema: gedachten bij de doop 

1. God denkt aan Zijn verbond, voor eeuwig. 
2. Denk aan Zijn wonderen! 

 
Zingen: Ik zal er zijn (Sela – Weerklank lied 443) 
1 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’. 



2 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. 
 
3. 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. 
 
4. ‘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’. 
 
5 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. 
 
6 ‘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’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Dankgebed en voorbede 
We danken God voor deze dienst en bidden voor de wereld, de kerk en voor 
elkaar. 
 
Zingen: Psalm 105: 5 en 21 (Weerklank) 
5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
21. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altijd Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
standvastig op zijn wegen gaan 
en zingen zou: Aan God de eer. 
Loof, halleluja, loof de HEER. 
 
 
 



Zegen 
De Heere God belooft ons Zijn nabijheid en vrede. 
 
Orgelspel 
 
Collecten bij de uitgang 
Eerste collecte: bestemd voor Adapt Kenia (verslavingszorg) 
Tweede collecte: bestemd voor de plaatselijke kerk 
Derde collecte: bestemd voor instandhouding van de predikantsplaats 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze dienst of er verder over door wilt spreken, 
kunt u contact opnemen met ds. Van der Knijff: dsrvdknijff@gmail.com of 0184-641424.  


