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Welkom 
Van harte welkom in deze dienst waarin Jurre gedoopt zal worden. 

Misschien bent u niet gewend een kerkdienst bij te wonen en is het 

allemaal vreemd voor u.  In deze liturgie  leggen wij u graag uit wat 

er in de dienst gebeurt en waarom. We hopen dat u zich hierdoor 

meer thuis zult voelen in deze dienst. 

Wat is dopen? 

Dopen betekent letterlijk onderdompelen of besprenkelen. In onze 

kerk gebeurt dopen door het kindje te besprenkelen met water. Dit is 

een teken waarmee uitgedrukt wordt dat iemand ‘schoongewassen” 

wordt van zijn of haar zonden. Het water bij de doop verwijst naar 

het bloed van de Heere Jezus Christus. Zijn bloed wast onze zonden 

af. Niet zozeer letterlijk, maar geestelijk. Hij heeft Zijn leven gegeven, 

Zijn bloed gestort als betaling voor onze schuld, zodat wij rein zijn 

voor God.  

Waarom is dat nodig? Omdat wij mensen zondaars zijn. Dat wil niet 

alleen zeggen dat we verkeerde dingen doen, maar ook en vooral 

dat we vanuit onszelf leven zonder God en op onszelf gericht zijn. 

Dat geldt niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. God 

die rein en zuiver is, haat de zonde. Daarom wordt ieder mens – en 

ook onze kinderen - in zonde ontvangen en geboren. De Bijbel zegt 

daarom heel eerlijk dat Gods toorn op ons rust. Maar gelukkig is dat 

niet het laatste woord dat gezegd kan worden. Want door Gods 

goedheid mogen allen die geloven mét hun kinderen horen bij Zijn 

genadeverbond. Daarom mogen we weten dat God Zijn handen al 

vanaf het allereerste begin in liefde naar ons uitstrekt – en dat geldt 

dus ook onze kinderen! Hij wil ons graag redden en het eeuwige 

leven geven.  

Waarom dopen? 

…als teken van dat verbond van God met mensen. In Genesis 17 



kunnen we lezen hoe God dit verbond met Abraham opricht: ‘’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.’’ In dit verbond belooft God de 

Vader dat Hij ons als Zijn kinderen wil aannemen en als een Vader 

voor ons wil zorgen. Eigenlijk kan dit niet, dat een heilig God, met 

zondige mensen omgang wil hebben, maar God de Zoon, Jezus 

Christus, belooft dat Hij onze zonden wil afwassen, zoals water ons 

vuil afwast. Dit is mogelijk omdat Hij door Zijn sterven aan het kruis 

de straf op onze zonde gedragen heeft, zodat wij zondeloos voor 

God kunnen staan en omgang met Hem kunnen hebben. God de 

Heilige Geest belooft dat Hij in ons wil wonen en ons tot vernieuwde 

mensen wil maken, die gaan leven zoals Hij dat van ons vraagt. Bij 

een verbond zijn altijd twee partijen betrokken die elkaar iets 

beloven. Zo ook bij de doop. De ouders beloven als antwoord op 

Gods beloften dat zij geloven wat in de Bijbel staat waar is en dat zij 

hun kind op zullen voeden in dit geloof en hen voor te gaan op de 

weg die Jezus wijst. 

…door de doop hoor je bij de gemeente.  Kinderen worden gedoopt 

in het midden van de gemeente en niet thuis. In de doop verbindt 

God het kind met al die andere mensen in de gemeente, die ook Zijn 

kinderen zijn. Het kind wordt als het ware opgenomen in het 

huisgezin van God.  

…de doop is een Bijbelse instelling. In Mattheus 28:19 lezen we hoe 

Jezus Zijn discipelen de opdracht geeft  het Evangelie te 

verkondigen én te dopen in de Naam van Vader, Zoon en Heilige 

Geest. 

…de doop is een pleitgrond. Bij aanvechtingen en geloofsstrijd 

mogen ouders en ook de kinderen als zij groter geworden zijn in 

eerbied en vertrouwen pleiten op de grote en rijke beloften die God 

bij de doop gedaan heeft. God is trouw! 



Vlak voordat de dienst begint komt de kerkenraad met de doopouders de kerk 

binnen. De kerkenraad bestaat uit de dominee, ouderlingen en diakenen.  

Mededelingen 
De ouderling van dienst heet iedereen van harte welkom en geeft een aantal 

mededelingen aan de gemeente door. 
 

Tijdens de dienst zingen we liederen om ons hart op God te richten. Door te 

zingen breng je ook je dankbaarheid en eer bij God. 

Zingen: Psalm 47 vers 4 

Zingt des Hoogsten eer, 

Opdat ieder leer', 

Hoe Hij heerst alom 

Over 't heidendom; 

Hoe Hij van Zijn troon 

Geeft Zijn rijksgeboôn, 

Daar het al voor bukt, 

Eed'len, gans verrukt, 

Nu hun 't Godd'lijk licht 

Straalt in 't aangezicht, 

Delen in ons lot, 

Eren Abrams God. 

De ouderling van dienst geeft de dominee een hand en wenst hem Gods 

zegen. De handdruk wil tot uitdrukking brengen, dat de leiding van de dienst 

en de verantwoordelijkheid overgedragen worden aan de dominee. 

Stil gebed 
In stilte vragen we Gods zegen in deze dienst, voor onszelf,  voor de dominee 

en voor elkaar. 

Votum en groet (worden als gebed uitgesproken)                                                                

Votum is een Latijns woord en betekent belofte. Bij het Votum spreekt de 

dominee uit dat we bij het leiden van de dienst, maar ook bij het luisteren en 

begrijpen afhankelijk zijn van God. 



Groet: Aan het begin begroet  God ons met Zijn Liefde en Vrede. De groet 

wordt door de dominee uitgesproken. 

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 7 

Niets is, o Oppermajesteit, 

Bedekt voor Uw alwetendheid. 

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 

Gij weet mijn zitten en mijn staan; 

Wat ik beraad', of wil betrachten, 

Gij kent van verre mijn gedachten. 

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 

Zelfs voor mijn eersten levensstond. 

Ik ben verbazend voortgebracht. 

Op 't nagaan van Uw wond're macht, 

Sla ik verrukt het oog naar boven: 

'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

Lezing van de Wet van de HEERE 
Dit is de Wet die God ons gegeven heeft. Deze laat ons onze eigen zonden en 

zondigheid zien, zodat wij ons in geloof aan Christus toevertrouwen, Die alles 

voor ons volbracht heeft.  Bovendien is het een richtlijn voor een goed en 

zinvol leven, dicht bij God. Door volgens de geboden te leven kunnen we ook 

laten zien dat we dankbaar zijn voor wie God is. 

Zingen: Psalm 51 vers 5 

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 

Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden; 

Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 

En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 

Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER, 

Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 

Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 

Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 



Lezing van het doopformulier  
De betekenis van de doop wordt hierin uitgelegd. 

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 (Ef. 2:3. Joh. 3:3). Dat leert ons de ondergang in en de 

besprenkeling met het water (Rom. 6:4). 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 ons de Heilige Doop de 

afwassing van de zonden door Jezus Christus (Hand. 22:16). Daarom 

worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en 

van de Heilige Geest (Mt. 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 (Rom. 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 (Rom. 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 (l Joh. 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 (Ef. 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 (Mt. 22:37). Verder, 

dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in 

een nieuw, godvrezend leven wandelen (Tit. 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 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 na u” (Genesis 17:7). Hetzelfde verklaart Petrus met deze 

woorden: “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” (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 (Rom. 4:11). Zo 

heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en 

gezegend (Mc. 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 bij het opgroeien 

hierin uitvoeriger te onderwijzen.  

Gebed voor de doop 

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:  

Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw streng oordeel de 

ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed 

gestraft. Maar U hebt de gelovige Noach met zijn achten in Uw grote 

barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao 

met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar Uw volk Israël 

daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt 

aangeduid. Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze 

barmhartigheid, dat U deze kinderen in genade wilt aanzien en door 

Uw Heilige Geest in Uw Zoon, Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij 

met Hem in Zijn dood begraven worden en met Hem mogen 

opstaan in een nieuw leven: hun kruis in de dagelijkse navolging van 

Christus blijmoedig mogen dragen en Hem toegewijd zijn met 

waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven, 

dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door Uw 

genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor 

de rechterstoel van Christus, Uw Zoon onbevreesd mogen 

verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, die 

met U en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in 

eeuwigheid. Amen.  

Jurre wordt binnen gedragen 

  



Zingen: Psalm 105 vers 5 

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. 

Vragen aan de ouders  

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 bent, bij het opgroeien in deze leer naar 

uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 

Wat is daarop uw antwoord? 

De doopouders geven antwoord 



Bediening van de doop  
Jan Bastiaan Zijderveld, ik doop u in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. 

Toezingen: 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 en gebed om verlichting met de Heilige Geest 
In dit gebed danken we voor de doop en vragen we of God ons een goede 

dienst wil geven en ons wil helpen om de Bijbel en de uitleg daarvan te 

begrijpen door de Heilige Geest. 

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat 

U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus 

Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw 

Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw 

kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop 

verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde 

Zoon, dat U deze gedoopte kinderen door Uw Heilige Geest altijd 

wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden 

en meer en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo 

Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hun en ons allen 

hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze 

enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en moedig 

tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen 

overwinnen. Dan zullen zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de 

Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en 

prijzen. Amen. 

Jurre verlaat de kerk 



Schriftlezing: Genesis 6:9-22 en 1 Petrus 3:18-22   
De dominee leest nu een gedeelte uit de Bijbel. God gebruikt de Bijbel om 

Zichzelf bekend te maken. We lezen uit de Herziene Statenvertaling. 

Vervolgens geeft de dominee aan welke tekst uit de Bijbel hij heeft uitgekozen 

als thema voor deze dienst. Die tekst staat dan centraal in de preek. 

Genesis 6:9-22 

Opdracht tot de bouw van de ark 

9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een 

rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde 

met God. 10 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. 11 

Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde 

was vol met geweld. 12 Toen zag God de aarde, en zie, zij was 

verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de 

aarde. 13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is 

voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld 

met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. 14 

Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u 

deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken. 

15 Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark 

zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte. 16 U moet een 

lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een el van 

boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U 

moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in 

maken. 17 En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om 

alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde 

te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. 18 Maar met 

u zal Ik Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, 

uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. 19 En u moet van al 

wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen 

om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje 

moeten het zijn. 20 Van de vogels naar hun soort, van het vee naar 

zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun 

soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden. 21 



En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en 

verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. 

22 En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem geboden 

had, zo deed hij. 

1 Petrus 3:18-22 

18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, 

Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot 

God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar 

levend gemaakt door de Geest, 19 door Wie Hij ook, toen Hij 

heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, 20 

namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in 

Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de 

ark gebouwd werd, waarin weinige –  dat is acht – mensen 

behouden werden door het water heen. 21 Het tegenbeeld daarvan, 

de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het 

vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, 

door de opstanding van Jezus Christus, 22 Die aan de 

rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de 

engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.   

Collecte  
We hebben van God veel gekregen, en van die gaven willen we ook weer 

dankbaar delen. Daarom halen we elke dienst geld op. Dit geld wordt gebruikt 

voor het in stand houden van onze gemeente, maar ook om elkaar en de 

wereld om ons heen te helpen.  

Zingen: Psalm 103 vers 4 en 9 

Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 

Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 

Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. 

Barmhartig is de HEER en zeer genadig; 

Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 

De HEER is groot van goedertierenheid. 



Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 

Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

Preek 
Centraal in de dienst staat de preek. De dominee vertelt meer over de tekst uit 

de Bijbel die hij uitgekozen heeft. 

1 Petrus 3:20-21 Behouden door het water heen 

Zingen: Psalm 56 vers 6 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 

Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 

Gij hebt mijn smart verdreven; 

Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 

'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 

Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 

Zo word' Zijn lof vergroot. 

Dankgebed en voorbede 
De dominee dankt voor wat God heeft geschonken in de dienst. Ook danken 

wij voor bijzondere (bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk, jubilea, genezing en 

herstel, enzovoort) en alledaagse zegeningen in het leven van mensen. Verder 

bidden wij voor de nood in ons persoonlijk leven en in de wereld.  

  



Zingen: Psalm 81 vers 1 en 12  

Zingt nu blij te moê 

't Machtig Opperwezen 

Enen lofzang toe; 

Om ons heilgenot 

Worde Jacobs God 

Met gejuich geprezen. 

"Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 

Op mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 

Mild en overvloedig." 

Heenzending en Zegen 

De gemeente gaat staan en de dominee spreekt de zegen uit: ‘’De genade 

van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de 

gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, amen’’ (2 Korinthe 

13: 12-13). Deze woorden komen uit de Bijbel, uit de brief die geschreven is aan 

de gemeente van Korinthe. Hierin wordt ons beloofd dat wanneer we naar huis 

gaan, het leven van alledag in, God met ons zal zijn met Zijn Liefde. 

De dominee krijgt weer een hand van de ouderling van dienst, als een teken 

dat de verantwoordelijkheid voor de gemeente weer overgedragen wordt aan 

de kerkenraad. De kerkenraad en de doopouders lopen naar de achterkant 

van het kerkgebouw. 

 

 

U kunt de doopouders onder het orgel Gods 

zegen toewensen.  


