
 
LITURGIE VOOR DE DOOPDIENST OP ZONDAG 9 DECEMBER 2018  

OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK  
 
Gedoopt wordt: 
 

 Suze Cornelia Polinder 
zoon van Gerrit en Marianne Polinder 

 
Voorganger: ds. G. Herwig     
Ouderling van dienst: br. H.B. van Vliet 
Organist: Erik van Gameren 
 
 
Voorzang: Psalm 40 : 8 
Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER', 
Die naar U zoeken t' elken stond';  
Leg steeds Uw vrienden in den mond:   
,,Den groten God zij eeuwig lof en eer!''  
Schoon 'k arm ben en ellendig,  

Denkt God aan mij bestendig;  
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht,  
Mijn redder, o mijn God,  
Bestierder van mijn lot,  
Vertoef niet, hoor mijn klacht.  
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 24 : 1 en 4 
Al d' aard' en alles wat zij geeft,  
Met al wat zich beweegt en leeft,  
Zijn 't wettig eigendom des HEEREN.   
Hij heeft z', in haren ochtendstond,  
Op ongemeten zeên gegrond,  
Doorsneden met rivier en meren. 

Verhoogt, o poorten, nu den boog!  
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog!  
Opdat de Koning in moog' rijden.   
Wie is die Vorst, zo groot in eer?  
't Is God, d' almachtig, Opperheer.  
't Is God, geweldig in het strijden.  

 
Wet en samenvatting 
 
Zingen: Psalm 24 : 5 
Verhoogt, o poorten, nu den boog!  
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog!  
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.  
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?  
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;   
Hem eren wij met lofgezangen. 
 
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, 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: Mattheus 1: 1-2 en 11-16 

 

1Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van 
Abraham.  
2Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 
broers; 

 
11Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische 
ballingschap.  
12Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiël, Sealthiël 
verwekte Zerubbabel;  
13Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte 
Azor;  
14Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud; 
15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob; 
16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die 
Christus genoemd wordt. 

 

 
Lezing van de tekst: Mattheus 1 : 16 

 
“Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, 

uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt.” 
 
Zingen: Psalm 89 : 2 en 3
,,Ik heb'', dit was Uw taal, ,,een vast verbond gemaakt  
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt.  
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren', 
Aan David in Mijn gunst, met enen eed gezworen:  
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen,  
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen.''  



 
De hemel looft, o HEER', Uw wond'ren dag en nacht,  
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht; 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;  
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen?  
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,  

Wie hunner is, o HEER', met U gelijk te schatten?  
 
Preek 
 
Thema: Een kind / Kind geboren! 
 

1. Vanuit een wonderlijke tijd 
2. Vanuit een wonderlijk voorgeslacht 
3. Vanuit Goddelijk welbehagen 

 
Zingen: Psalm 40 : 4 
Brandofferen, noch offer voor de schuld,  
Voldeden aan Uw eis, noch eer.  
Toen zeid' ik: ,,Zie, ik kom, o HEER';  
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld,  
Mijn ziel, U opgedragen,  
Wil U alleen behagen.  
Mijn liefd' en ijver brandt;  
Ik draag Uw heil'ge wet,  
Die Gij den sterv'ling zet,  
In 't binnenst' ingewand.'' 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten voor:  1. Plaatselijk Jeugdwerk 
   2. Onderhoud kerkelijke gebouwen 
  
Zingen: Lofzang van Zacharias : 4 en 5 
Dus wordt des HEEREN volk geleid  
door 't licht, dat nu ontstoken is,  
tot kennis van de zaligheid,  
in hunne schuldvergiffenis,  
die nooit in schoner glans verscheen  
dan nu, door Gods barmhartigheên; 
die, met ons lot bewogen,  
om ons van zond' en ongeval t' ontslaan  
een ster in Jakob op doet gaan,  
de zon des heils doet aan de kimmen staan.  
 
Voor elk, die in het duister dwaalt,  
verstrekt deez' zon een helder licht,  
dat hem in schâuw des doods bestraalt,  
op 't vredepad zijn voeten richt.  
 
 

Zegen 
 

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


