
LITURGIE VOOR DE DIENST OP ZONDAG 9 MEI 2021 

OM 18.30 UUR IN DE DORPSKERK 

 

 

In deze dienst wordt gedoopt:   

 

 

FREDERIK JEFTHA VAN HAAFTEN  

Jeftha 

 

zoon van Christian en Willemijn van Haaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. G. Herwig 

Ouderling van dienst: br. L. Balmakers 

Organist: Marien Bikker 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welkom en afkondigingen 

 
 
Voorzang: Psalm 19 : 1 
 
Het ruime hemelrond 
Vertelt, met blijden mond, 
Gods eer en heerlijkheid; 
De heldre lucht en 't zwerk 

Verkondigen Zijn werk, 
En prijzen Zijn beleid. 
Dus kan ons dag bij dag, 
Tot roem van Gods gezag, 
Zijn wonderen verhalen; 
Dus weet ons nacht bij nacht 
Zijn onbegrensde macht 
En wijsheid af te malen. 
 
 
Stil gebed 
 

 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Psalm  145 : 4 en 5  
 
Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer; 
Uw gunstvolk zal verblijd U zeeg'nen, HEER, 
En roemen van Uw koninkrijk, Uw macht, 
Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht; 
Om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht blaken, 

Uw heerlijkheid, Uw macht bekend te maken, 
En d' eer Uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, 
Voor aller oor den hoogsten roem te geven. 
 
Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid; 
Uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid. 
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht: 
Wie nederstort, wordt door U opgericht. 
't Ziet al op U; 't blijft alles op U wachten; 
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten; 
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 
Opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig'. 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 



Zingen: Psalm 145 : 6 
 
De HEER is recht in al Zijn weg en werk; 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; 
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; 
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, 
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; 
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen; 
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 
 

 
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 
[Efeze 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 [Handelingen 22:16]. 
Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon 
en van de Heilige Geest [Math. 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 [Efeze 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 
[Math. 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 [Markus 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  Psalm 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: Exodus 40 : 30 - 38 
 

30 Vervolgens plaatste hij het wasvat tussen de tent van ontmoeting 
en het altaar, en hij deed er water in om te wassen. 
31 Mozes, Aäron en zijn zonen wasten daarmee hun handen en hun 
voeten. 
32 Telkens wanneer zij de tent van ontmoeting binnengingen en het 
altaar naderden, wasten zij zich, zoals de HEERE Mozes geboden had. 
33 Hij richtte ten slotte de voorhof op, rondom de tabernakel en het 
altaar, en hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo 
voltooide Mozes het werk. 
34 Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de 
heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, 
35 zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, 
omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van 

de HEERE de tabernakel vervulde. 
36 Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de 
Israëlieten op tijdens al hun tochten. 
37 Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op, tot op de dag dat 
hij opsteeg. 
38 Want de wolk van de HEERE was overdag op de tabernakel, en 's 
nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël 
tijdens al hun tochten. 

 
 
 
Tekst : Exodus 40 : 34-35 

 
 
 
 
 
 



Zingen: Gebed des Heeren : 1 en 2 
 
O allerhoogste Majesteit, 
Die in het rijk der heerlijkheid 
De heem'len hebt tot Uwen troon, 
Wij roepen U, in Uwen Zoon, 
Die voor ons heeft genoeg gedaan, 
Als onzen Vader need'rig aan. 
 
Geheiligd word' Uw naam; ai, geef, 
Dat elk, waar hij op aarde leev', 

Dien Vadernaam erkennen moog', 
Uw deugden roeme hemelhoog; 
Dat elk, als kind, aan U gelijk', 
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'. 
 

 

Preek    Thema:  Als de HEERE komt… 

 
1. Het wonder van Zijn komen 
2. De wijze van Zijn komen 
3. De uitwerking van Zijn komen 

 
 
 
Zingen: Psalm 73 : 12 

 
'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
 
Inzameling van de gaven 
 
Collecte-giften kunnen nog steeds digitaal worden 
overgemaakt. Zie hiervoor onze site, het kerkblad  
of via de QR-code hiernaast. 
 
De collectes zijn deze week voor: 

1. Pastoraal diaconaal centrum De Herberg 
2. Instandhouding erediensten 

3. Kosten pastoraat 
 



Zingen: Psalm 93 : 1 en 4 
 
De HEER regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
 
Zegen 

 


