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Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Wij zingen: Psalm 29:1 OB (Psalm van de school) 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Wij zingen: Psalm 72:1,2 NB 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 
 
Gebod van God 
 
Wij zingen: Psalm 72:4,7 NB 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
  



Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 
Dooponderricht 
De betekenis van de Heilige Doop omvat drie punten: 
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. Dit leert ons de onderdompeling in of de besprenkeling 
met het doopwater. Onze onreinheid wordt ons daarin uitgetekend. Wij worden 
opgeroepen onze zonde voor God te belijden, en ons heil buiten onszelf te zoeken. 
 
In de tweede plaats verzegelt de Doop de afwassing van onze zonden door Jezus 
Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader verklaart God de Vader dat 
Hij met ons een eeuwig genadeverbond sluit en ons tot zijn kinderen aanneemt. Daarom 
wil Hij ons met al het goede verzorgen, en weert Hij al het kwaad van ons of laat het 
meewerken ten goede. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt 
ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden; Hij laat ons delen in zijn 
dood en opstanding, zodat wij weten dat wij - bevrijd van zonde - rechtvaardig zijn voor 
God. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Geest, 
dat Hij in ons wonen wil om ons tot leden van Christus te heiligen. Zo schenkt Hij ons wat 
wij in Christus hebben, reiniging van zonde, dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat 
wij eenmaal samen met alle gelovigen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen 
ontvangen. 
 
In de derde plaats: elk verbond heeft twee zijden. Wij worden door God in de doop 
opgeroepen en verplicht tot nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden 
zijn met deze enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest - Hem vertrouwen en liefhebben 
met hart en ziel, met ons denken en doen, met alles wat in ons is. Verder dat wij ons van 
de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw leven wandelen tot eer van 
God. Ook wanneer wij in zonde vallen mogen wij Gods genade nooit betwijfelen; trouwens 
ook niet in de zonde blijven. Want de doop is een volkomen betrouwbaar teken dat wij 
delen in Gods eeuwig genadeverbond. 
 
De kinderdoop 
Hoewel onze kinderen dit niet allemaal begrijpen, mogen we hen de doop niet weigeren. 
Zonder dat zij het weten hebben zij deel aan de verdoemenis in Adam, en zonder het te 



weten worden zij in Christus weer tot genade aangenomen. 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 na u.’ (Genesis 17:7).  
Petrus zegt hetzelfde: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die 
veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’ (Handelingen 2:39)  
Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een 
teken en zegel van het verbond en van de geloofsgerechtigheid.  
Zo heeft Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder 
het nieuwe verbond 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 roeping hun kinderen als ze opgroeien hierin diepgaander te onderwijzen. 
 
De dopeling wordt binnen gebracht 
 
Wij zingen Gezang 334:1,2,3 
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. 
 
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. 
 
HIERNA mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen.  
 
Beantwoording van de Doopvragen door de ouders 
 
Bediening van de Heilige Doop aan Maarten Timmer 
 



Wij zingen: Psalm 134:3 OB (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. 
 
De kinderen zingen: Jezus is de Goede Herder (Op Toonhoogte 431) 
 
De kinderen gaan naar het kinderbijbeluur,  
en de dopeling wordt uitgedragen. 
 
Wij zingen (bij het uitdragen): Gezang 334:4,5 
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. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Lezing: Mattheüs 1:1-17 
 
Wij zingen: Op Toonhoogte 145 
Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij. 
Jezus mijn Verlosser, niemand is aan u gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij. 
 
Refrein: 
Dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat, het werk op aarde is gedaan. 
 
  



Ja, de dag zal komen, dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen, voor eeuwig en eeuwig. 
 
Refrein  
 
VERKONDIGING 
TEKST: ‘Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van  David, de Zoon van 
Abraham.’ (Mattheüs 1:1) 
 
Wij zingen: Psalm 100:1,2,3,4 OB 
Juich, aarde, juich alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van onze gaven 
 

Wij zingen: Gezang 120:1,2,3,4 
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
 



Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 
Gezegend was het land, de stad, 
waar deze Koning binnentrad. 
Gezegend 't hart, dat openstaat 
en Hem als Koning binnenlaat. 
De Zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 
 
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer! 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te groeten en Gods zegen te 
wensen. 

 
 
 
 
 
 


