
 
LITURGIE VOOR DE DOOPDIENST OP ZONDAG 22 DECEMBER 2019 

OM 9.30 UUR IN DE DORPSKERK  

 
 

Gedoopt worden:  
 

 Fedde Luca Bernt Compaijen  (Fedde) 
 

 Pauline Sofie van den Dragt (Sofie) 
 

 Johan Dani Jansen (Levi) 
 

 Sara Hendrikje Vis  (Sara) 
 

 
Voorganger: ds. G. Herwig     
Ouderling van dienst: br. H.B. van Vliet 
Organist: Erik van Gameren 
 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang:  Lofzang van Maria : 7 
 

Zijn goedheid klom ten top:  

Hij nam Zijn Isrel op, 
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;  
Gelijk Hij, ons ten troost, 
Aan Abram en zijn kroost  
Voor eeuwig had gezworen.  
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 8 : 3 en 4 
 

Sla ik naar 't ruim der held're hemelbogen,  

Dat heerlijk werk van Uwe ving'ren, d' ogen;  
Zie ik bedaard den glans der zilv'ren maan,  
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan. 
  
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!  
 
Wet + samenvatting 
 
Zingen: Psalm 8 : 5 
 

Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden  
Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden.  
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond,  
En hem met eer en heerlijkheid gekroond.  



 
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, 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: Spreuken 8 : 22 – 31 
 

 
De Wijsheid is eeuwig 
 

22De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, 
al vóór Zijn werken, van oudsher. 
23Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, 
vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 
24Toen er nog geen diepe wateren waren, was Ik geboren, 
toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. 
25Voordat de bergen waren verzonken, 
vóór de heuvels, werd Ik geboren. 
 

26Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, 

evenmin het begin van de stofjes van de wereld. 
27Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, 
toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 
28toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, 
Hij de bronnen van de watervloed versterkte, 
29toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, 
zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, 
toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, 
30was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, 
Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, 
te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, 
31al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. 
 
Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen. 
 



 
Zingen: Psalm 21 : 4 en 6 
 

Hij heeft, O God, van U begeerd  
Het onvergank'lijk leven;  
Gij hebt het hem gegeven.  
Zo zijn de dagen hem vermeêrd,  
Zo leeft de Vorst altoos,  
Zo leeft hij eindeloos. 
 

Gewis, Gij zult, all' eeuwen door  
Hem met Uw gunst verzellen,  
En tot een zegen stellen.  
Ja, Gij geleidt hem op het spoor   
Der vreugde, bij het licht  
Van 't Godd'lijk aangezicht.  

 
Preek n.a.v. Spreuken 8 : 22 – 25 en 31b 
 
Thema: In de kraamkamer van God 
 

1. Wie er geboren is 
2. Wanneer Hij geboren is 

3. Waarom Hij geboren is 
 
 
Zingen: Psalm 49 : 1 
 

Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont,  
't Zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond,  
't Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. 
Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort,  
Bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht.  
Ik neig het oor, daar 'k op Gods inspraak wacht, 
Naar 's HEEREN spreuk, en zal u, op de snaren 

Der blijde harp, geheimen openbaren.  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten voor: :  1. Diaconie, Stichting Open Doors  
     2. Instandhouding erediensten 

 
Zingen : Psalm 136 : 1, 4 en 5 
 

Looft den HEER', want Hij is goed,  
Looft Hem met een blij gemoed; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Looft Gods macht, die onbeperkt, 
Gadeloze wond'ren werkt; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Looft Gods wijsheid; door Zijn woord 
Bracht Hij al de heem'len voort; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
  

Zegen 
 

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders Gods zegen te wensen. 


