LITURGIE VOOR DE DOOPDIENST OP ZONDAG 19 MEI 2019
OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK
Gedoopt worden:


Jaël Joshua Job Bossenbroek (Jaël),



Adriaan Jesse van Moort (Jurrian),

Voorganger: ds. G. Herwig
Ouderling van dienst: br. W. Rekers
Organist: Erik van Gameren
Voorzang: Psalm 17 : 3
Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 25: 2 en 3
Heer', ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJvrig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer',
'k Blijf U al den dag verwachten.
Wet en samenvatting
Zingen: Psalm 25: 4
's Heeren goedheid kent geen palen.
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des Heeren.
Wie Hem needrig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.

Denk aan 't vaderlijk meedogen,
Heer', waarop ik biddend pleit:
Milde handen, vriendlijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid,
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven.
Denk aan mij toch in gena,
Om Uw goedheid eer te geven.

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 deze kinderen 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,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

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’!

Gebed
Schriftlezing: Johannes 21 : 18 – 25
18

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en
liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen
uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen
wilt.
19
En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken
zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!
De discipel die van deze dingen getuigt
20
En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus
liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst was gaan
liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal?
21
Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal
er met hemgebeuren?
22
Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat
het u aan? Volgt u Mij!
23
Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder
de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven,
maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan?
24
Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven
heeft; en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
25
En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder
afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de
geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.
Lezing van de tekst: Johannes 21 : 20 – 22

Zingen: Ps. 121 : 1 en 2
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer' alleen,
Die hemel, zee en aarde,
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
Hij is al treft u 't felst verdriet,
Uw Wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De Heer' zal u bewaken.
Preek
Thema: Vluchten kan niet meer!
1.
2.
Zingen: Ps.

Gods verborgen wil
Gods geopenbaarde wil

86: 6

Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
Heer', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen: Gezang 300A: 1 en 4 (bundel 1938)
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders Gods zegen te wensen
en er is gelegenheid tot ontmoeting in KC de Wheme onder het genot
van koffie, thee en fris.

