Doopdienst 14 november 2021
Hervormde Gemeente Wilnis
Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft,
tot in duizend generaties
Psalm 105: 8

De belofte om Thuis te komen

De doop wordt bediend aan:

Noï Verkerk
Voorganger:
Orgel:

Ds. M. van de Ruitenbeek
Sander Meijer

Inleidend orgelspel
Kerkenraad komt binnen met de doopouders
Afkondigingen
Zingen: Psalm 92 vers 1 (Schoolpsalm)
Laat ons den rustdag wijden
Met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
Dat w' ons in U verblijden;
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid,
Ons stelt Uw gunst in 't licht,
't Zij ons de nacht bericht
Van Uwe trouw en goedheid.
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Johannes 17 vers 3
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige
God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Zingen: Psalm 25 vers 2 en 4
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
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.
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'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 need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank lied 612
Refrein:

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent
Refrein
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
Refrein
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,
3

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 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 (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
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 -,
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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).
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.
Noï Verkerk wordt binnengebracht
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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: Op Toonhoogte 395
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven (2)
De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2)
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:
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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 Noï Verkerk
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
Schriftlezing: Psalm 105 vers 1 t/m 11 (Lofzang op de trouw van
de HEERE)
1 Loof

de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder
de volken.
2 Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al
Zijn wonderen.
3 Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE
zoeken, zich verblijden.
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4 Vraag

naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht
voortdurend.
5 Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en
de oordelen van Zijn mond,
6 nakomelingen van Abraham, Zijn dienaar, kinderen van Jakob, Zijn
uitverkorenen.
7 Hij is de HEERE, onze God, Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij
gedaan heeft, tot in duizend generaties,
9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed
aan Izak.
10 Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor
Israël als een eeuwig verbond,
11 door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw
erfelijk bezit is.
Zingen: Psalm 81 vers 11 en 12
"Ik, Ik ben de HEER;
'k Ben uw God, die heilig
IJver voor Mijn eer;
Die u door Mijn hand
Uit Egypteland
Leidde, vrij en veilig."

"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Preek met als thema: De belofte om Thuis te komen
Psalm 105: 8
Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft,
tot in duizend generaties
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Vragen bij de preek
1. Welke belofte geeft de HEERE?
………………………………………..……………….………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
2. Wat is de opdracht voor alle ouders?
……….………………………………..………………………………………………………………
….…………………………………………………..…………………………………………………
….…………………………………………………..…………………………………………………
3. Hoe kan de gemeente helpen om de opdracht in te vullen?
….…………………………………………………..…………………………………………………
….…………………………………………………..…………………………………………………
….…………………………………………………..…………………………………………………
4. Welk gebed mogen we opzenden tot God?
……….………………………………..………………………………………………………………
……….………………………………..………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
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Zingen: Psalm 100 vers 1 en 4
Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Dankgebed en voorbede
Collecte

1. Kerkbeheer
2. Najaarszendingscollecte GZB
U kunt uw gaven geven 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).
Zingen: Op Toonhoogte 302
De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijkt Zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
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En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein (2x)
Verheerlijkt Zijn heilige Naam. (2x)
Zegen
De kerkenraad gaat met de doopouders naar De Roeping
Uitleidend orgelspel

Gods zegen toewensen
In gebouw De Roeping is gelegenheid om de doopouders Denny en
Denise te feliciteren met de Doop èn hen Gods zegen toe te wensen
in de opvoeding van Noï. In verband met de Corona maatregelen
doen we dat op 1½ meter afstand.

Zoek de 10 verschillen
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In deze puzzel kun je 5
zinnen vinden over de
geschiedenis
waarin God
het verbond
met Abraham sloot.
(Genesis 15)

Zoek de woorden met hetzelfde tekentje bij elkaar en maak er een
zin van!
‡ God ………………………………………………………………………..
∞ Abram …………………………………………………………………..
Δ Abram ……………………………………………………………………
* De ………………………………………………………………………….
^ God ...........................................................................
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