
Doopdienst 10 juli 2022 

Hervormde Gemeente Wilnis 

 

 Hij zei tegen de Israëlieten:  

Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen:  

Wat betekenen deze stenen? 

Jozua 4: 21 

 

Vragen naar een gedenkteken 

 

 

De doop wordt bediend aan: 

Daniël Mulckhuyse 
 

Voorganger:  Ds. M. van de Ruitenbeek 

Orgel:   Wilbert van Vliet 

Piano:  Christien Meijers  
Panfluit:   Janita van de Ruitenbeek  
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Inleidend orgelspel 

Afkondigingen 

Zingen: Psalm 146 vers 6 (Schoolpsalm) 

't Is de HEER, wiens mededogen 

Blinden schenkt het lieflijk licht; 

Wie in 't stof lag neergebogen, 

Wordt door Hem weer opgericht; 

God, die lust in waarheid heeft, 

Mint hem, die rechtvaardig leeft. 

Stil gebed  

Votum en groet 

Aanvangstekst: Psalm 77: 12, 13 

Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw 

wonderen van oudsher.  

Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken. 

Zingen: Psalm 23 vers 1 en 3 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien, 

En van Uw heil mijn beker overvloeien. 

Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 

Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 

Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 

Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.  
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Geloofsbelijdenis 

Zingen: OTH 54 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

Refrein:  Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, 

elke dag. 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

Refrein 
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Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen 

van de gelovigen (hertaalde versie) 

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 (Ef. 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 verootmoe-

digen 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 (Hand. 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 woorden 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 (l 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 
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gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een 

plaats zullen ontvangen (Ef. 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 'Zaad' betekent hier 'nageslacht'., 

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). 
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Omdat voor de gelovigen uit de volken 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. 

Daniël wordt binnengebracht  

Zingen: Psalm 105 vers 5 

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. 

Gebed om de zegen van de Heere op de bediening van de doop 

Onderwijs aan de kinderen 

Zingen: WK lied 608 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 

in m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 

in m’n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k wil Hem volgen, dag aan dag.  
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Beantwoording van de doopvragen door de doopouders 

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een 

inzetting 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 uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend 

wordt dat u zo gezind bent, zult u op de volgende vragen oprecht 

antwoorden: 

Ten eerste: 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? 

Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, 

die in de artikelen van het christelijk geloof samengevat is en hier in 

de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de 

zaligheid is? 

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u 

de vader en de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw 

vermogen te onderwijzen of te laten onderwijzen? 

Antwoord door de doopouders 

Bediening van de doop aan Daniël Cornelis Mulckhuyse  

Zingen: Psalm 134 vers 3 (staande) 

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. 

Dankgebed voor de bediening van de Heilige Doop, gebed om de 

opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest 
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Schriftlezing: Jozua 3: 8; 13-4:11; 18-24 

8 En ú moet de priesters die de ark van het verbond dragen, 

gebieden: Zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, 

sta dan stil in de Jordaan. 

13 Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de 

ark van de HEERE, de Heere van de hele aarde, dragen, in het water 

van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden 

wordt, namelijk het water dat van bovenaf vloeit; het zal blijven 

staan als een dam.  

14 En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de 

Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond 

droegen, voor het volk uit. 

15 En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de 

voeten van de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld 

waren, aan de rand van het water – de Jordaan was helemaal buiten 

zijn oevers getreden al de dagen van de oogst –  

16 bleef het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als 

een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sarthan ligt. En het 

water dat naar de zee van de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, 

verdween; het werd afgesneden. Toen stak het volk over, tegenover 

Jericho.  

17 Maar de priesters die de ark van het verbond van de HEERE 

droegen, stonden op het droge, in het midden van de Jordaan, 

onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk 

het oversteken van de Jordaan voltooid had.  

1 En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan 

voltooid had, dat de HEERE tegen Jozua zei:  

2 Neem voor u twaalf mannen uit het volk, uit elke stam één man,  
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3 en gebied hun: Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van 

de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf twaalf 

stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het 

kamp waar u deze nacht gaat overnachten.  

4 Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij had laten aanstellen uit 

de Israëlieten, uit elke stam één man,  

5 en Jozua zei tegen hen: Ga voor de ark van de HEERE, uw God, uit 

naar het midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op 

zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten,  

6 zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen 

vragen zullen: Wat betekenen deze stenen voor u?  

7 dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd 

afgesneden voor de ark van het verbond van de HEERE. Toen hij door 

de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom 

zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in 

eeuwigheid.  

8 De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen twaalf 

stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de HEERE tegen Jozua 

gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten; en zij 

namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden 

ze daar neer.  

9 Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, 

op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de 

ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. 

18 En het gebeurde, toen de priesters die de ark van het verbond van 

de HEERE droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen 

waren, en de voetzolen van de priesters nog maar net op het droge 

stonden, dat het water van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en 

als voorheen langs zijn beide oevers stroomde.  
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19 Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan 

opgeklommen, en zij sloegen hun kamp op in Gilgal, aan de oostkant 

van Jericho.  

20 Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte 

Jozua op in Gilgal.  

21 Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen morgen aan 

hun vader vragen: Wat betekenen deze stenen?  

22 dan moet u uw kinderen laten weten: Op het droge stak Israël 

deze Jordaan over,  

23 want de HEERE, uw God, heeft het water van de Jordaan voor uw 

ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de HEERE, uw 

God, met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze ogen heeft 

doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren,  

24 opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de 

HEERE sterk is; opdat u de HEERE, uw God, alle dagen vreest. 

Zingen: Psalm 103 vers 7 

Geen vader sloeg met groter mededogen 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

Preek met als thema: Vragen naar een gedenkteken 

Jozua 4: 21: 

Hij zei tegen de Israëlieten:  

Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen:  

Wat betekenen deze stenen? 
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Vragen bij de preek 

1. Welke gedenktekens ken jij? 
 

………………………………………..……………….……………………………………………… 

 

……………….………………………………………………………………………………………… 
 

2. Wat is het verschil tussen denken en gedenken? 
 

……….………………………………..……………………………………………………………… 

 

….…………………………………………………..………………………………………………… 
 

3. Hoe gedenken we in ons Bijbelgedeelte?  
 

1..…………………………………………………..………………………………………………… 

 

2….…………………………………………………..………………………………………………… 

 

3….…………………………………………………..………………………………………………… 
 

4. Waar herinnert ons de doop aan? 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 
 

5. Welke vragen mogen de kinderen stellen? 

 

……….………………………………..……………………………………………………………… 
 

……….………………………………..………………………………………………………………  
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Zingen: Psalm 66 vers 3 en 10 

God baande door de woeste baren 

En brede stromen ons een pad; 

Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 

Nadat Hij ons beveiligd had. 

Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 

Zijn oog bewaakt het heidendom; 

Hij zal d' afvalligen verneêren; 

Hij keert hun trots' ontwerpen om. 

God zij altoos op 't hoogst geprezen; 

Lof zij Gods goedertierenheid, 

Die nimmer mij heeft afgewezen, 

Noch mijn gebed gehoor ontzeid! 

Dankgebed en voorbede 

Zingen: Sela: Een toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.   

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  
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U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

Refrein 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

Refrein 

Zegen 

De kerkenraad gaat met de doopouders naar De Roeping 

Uitleidend orgelspel 

Collecte   1. Kerkbeheer 

2. Diaconie 

U kunt uw gaven geven bij de uitgang of via de Appostel app. 

Overmaken kan ook op IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van 

CvK Hervormde Gemeente Wilnis (1ste collecte) en op IBAN NL17 

RABO 0373 7101 94 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente 

Wilnis (2de collecte).  

 

 

 

 

Gods zegen toewensen 

Voor gebouw De Roeping is gelegenheid om de doopouders Gerben 

en Angelique te feliciteren met de Doop en hen Gods zegen toe te 

wensen in de opvoeding van Daniël. 
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