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Liturgie van de doopdienst 

0p zondag 10 januari 2021 om 9.30 uur in  

de Hervormde Kerk te Lexmond 

 

Thema:  

‘Gelukkig of zalig?’ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:   ds. P. Vroegindeweij 

Ouderling van dienst: C. Streefkerk 

Organist:            Anton Langerak 

 
 
 
 
 
In deze dienst zal Noa Oskam het teken en zegel van de Heilige 
Doop ontvangen. 
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Mededelingen van de kerkenraad  
(Er wordt ons o.a. verteld waarvoor we in deze dienst onze gaven 
geven en voor wie we voorbede zullen doen) 
 
Zingen: Psalm 42 : 1 
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God, 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER’; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor uw ogen, 
in Uw huis Uw naam verhogen? 
 
Stil gebed (In stilte vragen we voor ons zelf en voor elkaar Gods 
zegen in deze dienst) 
 
Votum en groet (We belijden dat we alle dingen van de Heere 
onze God verwachten; Hij antwoordt ons, dat Hij met ons zal zijn) 
 
Verhaal uit de ‘Bijbel voor jou’ (over Johannes de Doper die 
Jezus doopt)  
(Een verhaal uit de kinderbijbel voor jonge kinderen die 
meeluisteren en anders naar de kinderoppas of de kinderdienst 
zouden gaan) 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest  
(We vragen of God ons een goede dienst wil geven en wil helpen om 
de Bijbel te begrijpen door de Heilige Geest) 
 
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine 
kinderen van de gelovigen  
(Uitleg over de betekenis van de doop)  
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De samenvatting van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie 
delen: 
 
In de eerste plaats, zijn wij met onze kinderen in zonden 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. Dat 
leert ons de onderdompeling in of de besprenkeling met het water. 
Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden 
wij geroepen 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 de Heilige Doop ons de afwassing 
van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
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. Daarom wil Hij ons met al 
het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons 
doen meewerken ten goede.  
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 zo in de gemeenschap 
van Zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden 
bevrijd en voor God rechtvaardig 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 
eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel 
rein een plaats zullen ontvangen.  
 
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, met heel ons denken en met al onze 
krachten. Verder dat wij van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en 
in een nieuw godvrezend leven wandelen.  
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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 
van genade met God hebben.  
 
Hoewel onze 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 veroordeling 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 
maken tussen Mij, u, en uw nageslacht na u, al hun generaties door,  tot 
een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht. 
Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: 'Want voor u is de belofte en 
voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als er de Heere onze 
God toe roepen zal'.  
Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze 
besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het 
geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en 
gezegend.  
Omdat onder het nieuwe verbond de doop dezelfde betekenis heeft als de 
Joodse besnijdenis, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het 
rijk van God en Zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun 
kinderen in het opgroeien hierin diepgaander te onderwijzen. 

 
Doopgebed 
 

Zingen: Psalm 105: 5 
(Tijdens het zingen wordt Noa de kerk binnengedragen.)  
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. 
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Vragen aan de ouders 

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een 
instelling van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond 
te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament (de doop) met 
het oog daarop, 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 veroordeling onderworpen zijn, nochtans in Christus 
geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus 
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 en hier in de christelijke kerk onderwezen 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 en laten onderwijzen? 
 
Wat is hierop uw antwoord voor God en Zijn heilige gemeente? 
 
Bediening van de doop aan: 
Noa Helena (Noa) Oskam 
 
Toespraak tot doopouders en familie/gemeente 
 
Toezingen namens gemeente: Psalm 134:3  
 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’! 
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Gedicht door Marieke Oskam 

 
Dankgebed voor de doop 
 
Luisterlied: dooplied van Sela 

Na het lied wordt Noa de kerk uitgedragen 

 

Schriftlezing: Mattheüs 5 : 1 -12  De zaligsprekingen 

(Dit gedeelte zal centraal staan in de verkondiging) 
1 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was 
gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 
2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 
3  Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk 
der hemelen. 
4  Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5  Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
6  Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid 
bewezen worden. 
8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen 
genoemd worden. 
10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van 
hen is het Koninkrijk der hemelen. 
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen 
allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 
12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, 
want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest 
zijn. 
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Verkondiging 
Thema: “Gelukkig of zalig?” 
(De tekst wordt uitgelegd en toegepast op ons leven) 
 
Zingen: Lied 425 : 2 (Weerklank) 

Een koning hebben wij, 
niemand is zoals Hij - 
die volken openbaarde 
Gods vrederijk op aarde. 
Zijn zwakheid is zijn macht, 
zijn kwetsbaarheid zijn kracht, 
zijn kroon is niet van goud, 
zijn troon een kruis van hout - 
kom, Heer, de wereld wacht! 
 

Gods wil voor ons leven vanuit Mattheüs 22:36-40  
(De doop roept op om te leven naar Gods wil en dit aan de kinderen 
voor te leven en door te geven.) 
 
 
Dankgebed en voorbede   
(We danken voor de dienst en bidden voor elkaar en anderen) 
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Zingen: Lied 429 : 1 en 3     (staande) 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
Zegen (God belooft dat Hij met ons zal gaan in ons leven, vandaag 
en de komende dagen) 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Collecten bij de uitgang van de kerk 
(Wij geven onze gaven uit de grote overvloed die we kregen van God 
de Heere)  
 
Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze 
dienst, kunt u contact opnemen met ds. P. Vroegindeweij  
(0347-340515; dspv@solcon.nl). 
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