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Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan,  

want er staat geschreven: De Heere, uw God,  

zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 

Mattheus 4 vers 10: 

 

Staande blijven in verzoeking  

 

 

 

De doop wordt bediend aan: 

Hannah Vermeij 

Loïs Vermeij 
 

 

Voorganger:  Ds. M. van de Ruitenbeek 

Orgel:   Sander Meijer  
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Inleidend orgelspel 

Afkondigingen 

Zingen: WK lied 452 vers 2 (Schoolpsalm) 

Lof zij de Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft Zijn woord u gegeven. 

Stil gebed  

Votum en groet 

Aanvangstekst: Jacobus 1 vers 12 

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd 

gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 

beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.. 

Zingen: Psalm 17 vers 3 en 4 

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. 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 

Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 

Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 

En hen beschermt in 't grootst gevaar. 

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 

Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 

Bewaar m' als d' appel van het oog; 

Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 
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Geloofsbelijdenis 

Zingen: Weerklank Psalm 132 vers 6 en 10 

Van Davids zonen sprak de HEER: 

Bewaren zij Mijn woord en leer, 

blijft Mijn verbond bij hen in eer, 

dan zal van hen altijd een zoon 

gezeten zijn op Davids troon.  

Ik doe al wie Mijn knecht weerstaan 

bekleed met schaamte ondergaan. 

Maar Davids troon zal veilig staan, 

en blinken zal de koningskroon 

op 't hoofd van zijn gezalfde Zoon. 

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 
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(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 -, 

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 
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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. 

Hannah en Loïs worden 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 
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Zingen: WK lied 610 

Ik heb je bij je naam geroepen, 

je bent van mij – heeft God gezegd. 

Ik wil voor jou als Vader zorgen. 

Ik heb mijn hand op jou gelegd. 

Ik wil je Zaligmaker wezen, 

heeft Jezus bij je doop beloofd; 

de Heil’ge Geest ook aan je geven, 

die zorgt dat je mijn Woord gelooft. 

Ik wil je van de zonde wassen, 

van al het kwaad dat je steeds doet, 

je leven helemaal vernieuwen, 

zodat je mijn geboden doet. 

In alles wil Ik je steeds leiden, 

opdat je met mijn Geest vervuld 

leert tegen alle zonden strijden 

en je Mij altijd volgen zult. 

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? 
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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 deze kinderen, 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: 

Aagje Hendrika Vermeij 

Fija Fijgje Vermeij 

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: Mattheus 4 vers 1 - 11 (De verzoeking in de woestijn) 

1Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om 

verzocht te worden door de duivel. 
2En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij 

ten slotte honger. 
3En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, 

zeg dan dat deze stenen broden worden. 
4Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet 

van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God 

komt. 



 
8 

5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op 

het hoogste gedeelte van de tempel, 
6en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp 

Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn 

engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen 

dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 
7Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, 

uw God, niet verzoeken. 
8Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en 

hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun 

heerlijkheid, 
9en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 
10Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: 

De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 
11Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden 

Hem. 

Zingen: Psalm 19 vers 7 

Weerhoud, o HEER, Uw knecht, 

Dat hij zijn hart niet hecht, 

Aan dwaze hovaardij. 

Heerst die in mij niet meer, 

Dan leef ik tot Uw eer, 

Van grote zonden vrij. 

Laat U mijn tong en mond, 

En 's harten diepsten grond, 

Toch welbehaaglijk wezen. 

O HEER, die mij verblijdt, 

Mijn rots en losser zijt, 

Dan heb ik niets te vrezen. 
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Preek met als thema: Staande blijven in verzoeking 

Mattheus 4 vers 10: 

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: 

De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 

Vragen bij de preek 

1. Voor welke verzoekingen ben jij gevoelig? 
 

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

2. Wie verzoekt hier de Heere Jezus? 
 

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

3. Wanneer wordt de Heere Jezus verzocht?  

 

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

 

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

4. Waar wordt de Heere Jezus verzocht? 
 

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

 

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

 

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

5. Wat wil jij onthouden van de preek? 

 

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

……….………………………………..………………………………………………………………  
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Zingen: Psalm 68 vers 9 

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 

Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 

Verdubbeld in getalen. 

Bij hen is Zijne Majesteit, 

Een Sinaï in heiligheid, 

Omringd van bliksemstralen. 

Gij voert ten hemel op, vol eer; 

De kerker werd Uw buit, o HEER! 

Gij zaagt Uw strijd bekronen 

Met gaven, tot der mensen troost, 

Opdat zelfs 't wederhorig kroost 

Altijd bij U zou wonen.  

Dankgebed en voorbede 

Zingen: Psalm 56 vers 5 en 6 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 

Wat sterv'ling zou mij schenden? 

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 

Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 

Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

Door ijver aangespoord. 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 

Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 

Gij hebt mijn smart verdreven; 

Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 

'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 

Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 

Zo word' Zijn lof vergroot. 
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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 

In gebouw De Roeping is gelegenheid om de doopouders Arie en 

Jantine te feliciteren met de Doop van hun kinderen en hen Gods 

zegen toe te wensen in de opvoeding van Hannah en Loïs.  
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