
 
LITURGIE VOOR DE DOOPDIENST OP DE EERSTE PINKSTERDAG 

ZONDAG 20 MEI 2018 OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK  
 
Gedoopt wordt: 
 

 Janaya Esmee (Esmee) van Huigenbos 

dochter van Jaco van Huigenbos en  

Mirjam van Huigenbos-de Groot 

 
Voorganger: ds. G. Herwig     

Ouderling van dienst:  dhr. H.B. van Vliet 

Organist: dhr. M. Bikker 

 

De organist speelt: Komm. Gott, Schöpfer, Heiliger Geist. J.S.Bach. BWV 667 

 

Zingen voor de dienst: Gezang 250 (LvK) 
 

1.Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

2.Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 

3.Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 

4.Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

5.O Heilge Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 
Gezang 87 (Bundel ’38) 
 

Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 

Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 
 

Komt, gij dorstigen, hier drinken uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. 
Laat U door haar golven dragen tot waar liefde nooit verkoelt, 

waar de kust der aardse dagen door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
Lied 132 : 1 en 3 (Joh. de Heer) 
 

Heer! Ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer, 
laat ook van die milde regen, 
dropp'len vallen op mij neer; 
ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 

Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d'ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, 
werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door Uw kracht in mij! 



 
Afkondigingen 

 
Voorzang: Gezang 93 : 1 (Bundel ’38) 

 

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in zijn troon! 

 
Stil gebed, votum en groet 

 
Zingen: Psalm 43 : 3 en 4 

 

Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder  
Dan klimt mijn bange ziel gereder  
Ten berge van Uw heiligheid,  
Daar mij Uw gunst verbeidt.  

 

Dan ga ik op tot Gods altaren,    
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
Dan zal ik, juichend, stem en snaren  
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 

Wet 
 

Zingen: 43 : 5 
 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?  
Wat zijt g' onrustig in uw lot?  
Berust in 's HEEREN welbehagen, 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;  
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;  
Mijn Redder is mijn God. 

 
Lezing doopformulier 
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 [Éf. 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 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 [Hnd. 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 
[1 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, 
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totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven 
geheel rein een plaats zullen ontvangen [Éf. 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 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 [Rom. 4:11]. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de handen 
opgelegd en gezegend [Mc. 10:16]. Omdat voor ons 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. 
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: 
• 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, en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de ware en 
volkomen leer van de zaligheid is? 
• 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? 
 
Zingen rond de Heilige Doop: Psalm 105: 5 en 134: 3 

 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.   
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Dat ’s HEEREN zegen op u daal’; 
Tot in het duizendste geslacht.   Zijn gunst uit Sion u bestraal’; 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind,  Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer; 
Bevestigt Hij van kind tot kind.   Looft, looft dan aller heren HEER’! 

 
Gebed 



 
Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-4 en 37-41 

 
1En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 
bijeen. 2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 
3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op 
ieder van hen. 4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te 
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
 
37En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus 
en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 
38En 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. 39Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die 
veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 
40En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan 
met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 
41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer 
drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 
 
Zingen: Psalm 31 : 15 en 17 
 

Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven  
Hem, wiens oprechte geest  
Op U betrouwt, U vreest!  
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven,  
Ver boven  beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
  

Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt,  
Die voor mijn welstand waakt!  
Zijn oog slaat mij in liefde gade, 
Hij wil mij heil bereiden, 
Mij in een vesting leiden. 

Lezing van de tekst: Handelingen 2 : 38-39 
 

 

Thema: “In Gods kracht gedoopt” 
 

1.Wat God gaf   2.Wat Hij vraagt   3.Wat Hij belooft 
 

 
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 en voorbeden 
 
Collecten voor:  1. Pinksterzendingscollecte  2. Instandhouding erediensten 
   
Zingen: Psalm 100 : 1 en 4 
 

Juich aarde, juicht alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht. 

 
Zegen 

Na afloop van de dienst is er voorin de kerk gelegenheid  
de doopouders te feliciteren en hen Gods zegen te wensen. 


