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Voorzang: psalm 47

1.      prijst met handgeklap / ’s Heren koningschap.
         Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
         zijn geduchte kracht / geeft z’in onze macht.
         Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land,
         die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2.      God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
         Luid bazuingeschal / meldt het overal.
         Zingt Gods eer, heft aan, / ’s Konings eer, heft aan.
         Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
         is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied!
         Die de volken leidt / troont in heiligheid.

3.      Maakt het dan bekend: / Godes regiment
         houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
         Eedlen treden aan / om op wacht te staan.
         Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
         Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,
         Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

Mededelingen

Aanvangspsalm 139: 1, 7, 8

1.      Heer, die mij ziet zoals ik ben,
         dieper dan ik mijzelf ooit ken,
         kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
         Gij volgt mij waar ik zit of sta.
         Wat mij ten diepste houdt bewogen,
         ’t ligt alles open voor uw ogen.

7.      Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
         mij met uw vingers aangeraakt,
         met toegewijde tederheid
         mijn nieren en mijn hart bereid,
         mij in de moederschoot geweven,
         mij met uw wonderen omgeven.



8.      Ik loof U die mijn schepper zijt,
         die met uw liefde mij geleidt,
         Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
         in ’t diepst der aarde opgebouwd.
         Niets blijft er voor uw oog verborgen.
         Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Stil gebed

Votum en groet

Gezang  8a: 

1.     Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
         uw naam in de geschiedenis, 
         op heel de aarde wijd en zijd.
         De hemel zingt Uw majesteit. 

2.     Het eerste kinderlijk geluid 
         roept glorieus uw sterkte uit. 
         Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
         ontwapent Gij wat ons benauwt. 

3.      Zie ik uw sterren in de nacht,
         die hemelhoog geschapen pracht,
         wat is dan niet het mensenkind
         dat Gij het kent en zo bemint.

4.     Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
         de mens mag vorst der aarde zijn. 
         Gij kroont hem als uw bondgenoot 
         en maakt hem bijna god’lijk groot. 

5.      Al wat op aarde is laat Gij 
         zich buigen voor zijn heerschappij. 
         De dieren komen in een stoet 
         hem hoog en breed al tegemoet. 

6.     Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
         uw naam in de geschiedenis, 



         want op de aard’ is wijd en zijd 
         het mensenkind uw majesteit

Verootmoediging

Vrijspraak 

Kinderen       

Gezang  654: 1, 5

1.      Zingt nu de Heer, stemt allen in
         met ons die God lofzingen,
         want Hij deed ons van het begin
         verrukkelijke dingen.
         Hij heeft het menselijk geslacht
         in ’t licht geroepen en bedacht
         met louter zegeningen.

5.      Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
         Gij Opgang uit den hoge,
         die onze ziel hebt vrijgekocht,
         dat zij U dienen moge,
         Gij herder die ’t verloorne zoekt,
         de hemel heeft ons niet vervloekt:
         God is om ons bewogen.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Matth. 5: 20-26

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schrift-
geleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet
binnengaan. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg
geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 
En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal
zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt,
zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor
het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar
het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt,



laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en
kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegen-
stander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter
je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan
kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.

Lezing: Rom. 6: 3-11

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn
dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus
door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers,
we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde
moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de
zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met
Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat
we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft
geen macht meer over hem. 10Hij is gestorven om een einde te maken aan
de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook
uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 

Gezang 351: 1, 2, 3

1.      In U zijn wij begrepen, in U zijn wij gedoopt. 
         Uw dood werd ons ten teken, uw leven onze hoop. 
         Nu weten wij voorgoed: Gij zult ons nooit begeven, 
         uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed. 

2.      Wij zijn in U begraven, wij staan met U rechtop. 
         Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God.

Een wereld zijn wij oud, maar nieuw als deze morgen, 
geboren ongeborgen, verloren tot behoud. 

3.      Die dood van één voor allen werd vruchtbaar in de tijd, 
         het zaaizaad is gevallen, het loopt op oogsten uit. 
         De zondvloed is voorbij, ziedaar de nieuwe oever, 
         een duif koert in het lover, dit is de overzij.

Prediking       aansluitend Orgelspel 



Gezang 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvan gen
is van de Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft
onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, ge storven en begraven, neder ge daald
ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren
ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Va ders, vanwaar
Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke
Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding
des vlezes en een eeuwig leven. AMEN  

Gezang 354: 1, 4, 5

1.      Jouw leven staat aan het begin,
         het heeft nog geen herinnering,
         het is zo weerloos en zo klein,
         je weet nog niet hoe het zal zijn.
         O Heer, bevestig ons bestaan,
         noem ons bij onze naam.

4.      Jij weet nog niet wat leven is,
         wat liefde is en wat gemis.
         Jij weet nog niet van nee en ja,
         van ondergang en gloria.
         O Heer, bevestig ons bestaan,
         noem ons bij onze naam.

5.      Zo komt jouw leven aan het licht,
         zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
         Gods adem heeft je aangeraakt
         en jou tot bondgenoot gemaakt. 
         O Heer, bevestig ons bestaan,
         noem ons bij onze naam.

Onderwijzing

Vanochtend zal de doop worden bediend. Wij doen dit omdat wij gehoorzaam
willen zijn aan onze Heer, die gezegd heeft: ” Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon



en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat
Ik jullie opgedragen heb .”  De Heer wil dat Zijn gemeente gedoopt is. Want
door de doop verzekert God ons dat wij bij Hem mogen horen. Door de doop
zijn wij geroepen de Heer te loven en te dienen. De doop bevestigt onze ge-
meenschap met de gekruisigde en opgestane Christus. De doop verzegelt, dat
wij horen bij de gemeente, die het lichaam van Christus is. Daarom kan ook
van de doop gezegd worden: ”Dit geheimenis is groot”. Wij zijn verbonden
met een verworpen Christus. Zijn dood is onze dood. Het oordeel dat aan Hem
werd voltrokken is het oordeel over ons. Zijn verlorenheid is onze verloren-
heid. Maar tegelijk is de doop een bron van troost en grote vreugde. Want de
gekruisigde Heer is de opgestane Heer. Zijn opstanding betekent ook voor ons
de belofte van leven. Wij delen in de verzoening die Hij bracht. God is zo niet
alleen de Vader van Christus maar ook onze Vader. Zo gaat de toekomst van
Zijn Rijk voor ons open. Tot de dag van de verlossing zal Christus ons bewaren
door de Heilige Geest. Hij zal ons helpen waar wij Gods wil proberen te doen.
God gaat voorop. Voor wij roepen geeft Hij ons al antwoord. In de kinderdoop
klinkt dit antwoord. God zegt daarmee dat de kleine kinderen al bij de ge-
meente mogen horen. Voor de klein sten heeft God al grote dingen weggelegd.
Wij hier bijeen als gedoopte gemeente, en ieder van ons persoonlijk, worden
daarom geroepen met vreugde naar Gods Woord te leven. Wij worden geroe-
pen onszelf te verloochenen en Christus te volgen, bereid om elke dag op-
nieuw te beginnen. Zó zullen wij de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest
loven om Zijn kracht en om Zijn genade, alle dagen tot in eeuwigheid.

Doopgebed:

Heer, onze God en Vader, Uw ogen gaan over deze wereld om onze opstand
en nood. Wij vallen in zonde en leven in chaos; maar U zoekt ons en onze kin-
deren op, in Jezus Christus Uw Zoon, onze Heiland. Wij danken en loven U,
dat U ons tot uw kinderen aanneemt en rekent tot de gemeente, die in Jezus
Christus verkoren is.
Wij bidden U, dat zij, die nu gedoopt wordt, Hem zal kunnen volgen al haar
dagen, door waarachtig geloof, in vaste hoop, met vurige liefde, in vreugde
en droefheid, in leven en sterven, tot aan de voleinding. Wij vragen U voor
hen, die zullen opvoeden, geloof, liefde en trouw om Uw wegen bekend te
maken en Rosa voor te gaan in toewijding en vastberadenheid, in de verwach-
ting van Uw Koninkrijk. Verbind kinderen en ouders, dit gezin en de gemeente
aan elkaar, in een nieuwe gehoorzaamheid, opdat wij, de doop begrijpend,
komen tot verdiept belijden van Uw Naam. AMEN.



Doopvragen: 
Willen jullie in gemeenschap met dit leren, be lijden en bid den, de doop voor
jullie kind, en beloven jullie haar zo op te voeden dat zij leert begrijpen wat
het is om gedoopt te zijn en de Heer te volgen? Wat is daarop jouw antwoord?

Bediening van de Doop

Vraag aan de gemeente
Wilt u uw verantwoordelijkheid op u nemen voor deze mensen en zo een le-
vend voorbeeld van waarachtig geloof geven aan haar die nu gedoopt is?

Gezang 781: 1,3

1.      Kind van God gegeven 3. Kind door God geroepen,
         kind bij God vandaan, kind, jij hoort erbij:
         in zijn hand geschreven Ik heb jou geroepen,
         staat jouw nieuwe naam. kind, jij bent van Mij!

Overhandiging van de doopkaart en doopkaars 

Voor- en dankgebed 

Slotgezang 416: 1, 2, 3

1.      Ga met God en Hij zal met je zijn,
         jou nabij op al je wegen
         met zijn raad en troost en zegen.
         Ga met God en Hij zal met je zijn.

         bij gevaar, in bange tijden,
         over jou zijn vleugels spreiden.
         Ga met God en hij zal met je zijn.

3.     Ga met God en Hij zal met je zijn:
         in zijn liefde je bewaren, 
         in de dood je leven sparen.
         Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen


