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Orgelspel
Afkondigingen door de ouderling van dienst
Zingen: Psalm 42: 3 en 5 (Weerklank)
3. O mijn ziel, zozeer verslagen,
waarom bent u zo ontrust?
Hoop op God, uw heil zal dagen,
vind weer in zijn lof uw lust.
Ook al treft u smaad en spot,
uw verlosser is uw God.
Hoop op Hem en zie naar boven,
want ik zal mijn God nog loven.
5. Maar de Heer zal uitkomst geven,
die bij dag zijn gunst gebiedt.
Dit vertrouwen doet mij leven,
dat vermeld ik in mijn lied.
Daarom zing ik zelfs bij nacht,
want bij Hem verstilt mijn klacht.
‘k Zal de God mijns levens prijzen,
biddend Hem mijn dank bewijzen.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 8: 1 en 2
1. HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen;
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit,
Hebt boven lucht en heemlen uitgebreid.
2. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden,
Uit kindren, ja, uit zuigelingen monden;
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld,
Daar Gij zijn haat en wraakzucht ,palen stelt.
Gebed en voorbede

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen
van de gelovigen
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie
delen.
In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde 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
[Efeze 2:3, Johannes 3:3]. Dit leert ons de ondergang in en de
besprenkeling met het water [Romeinen 6:4]. Daardoor wordt ons de
onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen 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 ons de Heilige Doop de
afwassing van de zonden door Jezus Christus [Handelingen 22:16].
Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest [Matthéüs 28:19]. 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 [Romeinen 8:17]. Daarom wil Hij ons met al het
goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons
doen meewerken ten goede [Romeinen 8:28]. 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 in de gemeenschap van Zijn dood en
opstanding inlijft [1 Johannes 1:7]. 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 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 uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige
leven geheel rein een plaats zullen ontvangen [Efeze 5:27].
In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden
wij door God door middel 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, in heel ons denken en
met al onze krachten [Matthéüs 22:37]. Verder, dat wij ons van de wereld
afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven
wandelen [Titus 2:12]. 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 kleine 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 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 oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen
uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot
een God, en uw zaad na u' (Genesis 17:7). Hetzelfde verklaart Petrus
met deze woorden: ‘Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen
die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal’
(Handelingen 2:39). Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen 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 omhelsd, de handen opgelegd en
gezegend [Markus 10:16].
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 van Zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun
kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij
deze heilige instelling van God tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw
van de gemeente mogen bedienen, laten wij Zijn heilige naam
aanroepen.
Zingen: Lied 555 (Weerklank)(Raoul wordt de kerk binnengebracht)
1. Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.
2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van Mijn rijk
staan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

De doopouders worden de volgende vragen gesteld:
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 dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof
gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent,
zult u van uw kant 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, 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 vervat is, en in de christelijke
kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie
u vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar
uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?
Zingen: Lied 308: 1 t/m 5 (Weerklank)
1. Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kind’ren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.
2. Hier zijn wij dan:
van U is ’t jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand.
3. Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriend’lijk tegen,
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen,
eer wij u zoeken zijt Gij daar.
4. Geef ons uw naam,
de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.
5. Het water wacht
en ’t kind ontvangt de zegen,
Gij spreekt het aan, het heeft een naam gekregen
en niemand rukt het uit uw macht.

De kinderen komen rondom de doopvont
Bediening van de doop aan:
Willem Xander Sneep
Zingen: Psalm 134: 3 (staand)
3. 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
Onder orgelspel wordt Raoul naar het kerkelijk centrum gebracht
Schriftlezing 1: Psalm 8
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 2 HEERE,
onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw
majesteit getoond hebt boven de hemel. 3 Uit de mond van kleine
kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van
Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren,
die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem
denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem
weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie
gekroond. 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt
alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en
ook de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en de vissen in de
zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. 10 HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
Schriftlezing 2: Hebreeën 2: 1 – 9
1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is,
opdat wij niet op enig moment afdrijven. 2 Want als het woord dat door
engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en
ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, 3 hoe zullen wij
dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het
begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen
die Hem gehoord hebben. 4 God heeft er bovendien mede getuigenis
aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van
de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. 5 Want Hij heeft de komende
wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, 6 maar
iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of

de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 7 U hebt hem voor korte tijd
minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem
gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; 8 alle
dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen
van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet
onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen
onderworpen zijn, 9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer
gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was,
vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor
allen de dood zou proeven.
Kerntekst Psalm 8: 3
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk
fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en
wraakzuchtige te laten ophouden.
De kinderen mogen naar de zondagsschool
Zingen: Lied 308: 6 t/m 9 (Weerklank)
6. Uw teken spreekt –
Gij wilt zijn heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en herrezen
in Vader, Zoon en Heil’ge Geest.
7. Uw mild gelaat
blijft over ’t kind gebogen;
het wordt voor U geboren en getogen,
vervult zijn wegen naar uw raad.
8. En laat de mond
der kind’ren die w’U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.
9. Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.
Preek
Zingen: Psalm 8: 3, 4 en 5
3. Sla ik naar 't ruim der heldre hemelbogen,
Dat heerlijk werk van Uwe vingren, d' ogen;
Zie ik bedaard den glans der zilvren maan,
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan.

4. Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!
5. Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden
Het englenheir een rang en plaats bekleden.
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond,
En hem met eer en heerlijkheid gekroond.
Gebed
Collecten - de kinderen komen terug uit de zondagsschool
Zingen: Psalm 17: 4 en 8
4. Maak Uwe weldaan wonderbaar,
Gij, die Uw kindren wilt behoeden.
Voor 's vijands macht en vreeslijk woeden,
En hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' mij van omhoog;
Bewaar m' als d' appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleuglen dekken.
8. Maar ,blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Goddlijk beeld
Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren in
de grote zaal van het kerkelijk centrum.

