
 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 
 

voor de dienst waarin de Heilige Doop  

bediend zal worden aan: 

 

Hilde Blitterswijk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de St. Stevenskerk te Werkhoven 

Zondag 13 september 2020 

10:00 uur 

 

 

 

Voorganger: ds. Voets uit Hoevelaken 

Organist: dhr. Marco Nijland 



2 

 

Welkom en mededelingen 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Lied 309: 1 en 2 
Here Jezus, wij zijn nu 

in het heiligdom verschenen 

met ons kind gaan wij tot U 

wil uw zegen ons verlenen 

waar de roepstem wordt vernomen 

laat de kinderen tot Mij komen 

 

Niemand, die ons helpen kan, 

niemand kan ons kind beschermen. 

Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 

draag het in uw groot erbarmen. 

Dat het vroeg U in dit leven 

ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 

Wet van God 

 

Zingen: Psalm 134: 2 
Heft uwe handen naar omhoog, 

slaat naar het heiligdom uw oog 

en knielt eerbiedig voor Hem neer; 

looft, looft nu aller heren Heer’! 

 

Lezen doopformulier 
 

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

gelovigen 
 

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 
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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 - 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 maken tussen Mij, u en uw 
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nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om 

voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u” (Genesis 17:7). 

Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: “Want voor u is de 

belofte en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de 

Heere, onze God, ertoe 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 (Mark. 10:16). Omdat (onder het nieuwe verbond) 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. 
 

Gebed 

 

Vragen aan de ouders  

 

Zingen: Psalm 105: 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. 

 

Bediening van de Heilige Doop 

 

Toezingen: Psalm 134: 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! 

 

Gebed 
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Schriftlezing: Exodus 14: 5-15 en 22 
5 Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, 

keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk, en zij 

zeiden: Hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst 

hebben laten gaan? 

6 Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. 

7 Hij nam ook zeshonderd van de beste strijdwagens mee, ja, alle 

strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. 

8 Want de HEERE verhardde het hart van de farao, de koning van 

Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten 

waren door een opgeheven hand geleid. 

9 De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao, en 

zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij 

hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-

Zefon. 

10 Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun 

ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden 

de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE, 

11 en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u 

ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit 

met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? 

12 Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, 

laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de 

Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. 

13 Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie 

het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want 

de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer 

terugzien. 

14 De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. 

15 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de 

Israëlieten en zeg dat zij opbreken. 

 

22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water 

was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur. 
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Zingen: Psalm 78: 2 en 4 (Weerklank) 
God heeft zijn wet aan Israël gegeven, 

voor Jacobs zaad een ordening ten leven. 

Die hebben zij hun kinderen voorgeschreven. 

Dan zullen die, in ’s Heren dienst bedreven, 

van kind tot kind vertrouwen op hun God, 

gedachtig aan zijn werk en hoog gebod. 

 

God deed zijn wonderen in vroeger tijden. 

Het volk zag Hem in Soans velden strijden. 

Hij kwam hun door de zee een weg bereiden, 

door de woestijn bleef Hij hen veilig leiden. 

Zij trokken voort en God gaf hun als wacht 

een wolk bij dag, een vurig licht bij nacht. 

 

 

Verkondiging (Hebreeën 11: 29) 

“Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. 

Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze 

verdronken”. 

 

 

Zingen: Psalm 66: 2 en 3 
Al ’t aardrijk smeek’ U neergebogen, 

het heff’ de schoonste psalmen aan: 

gezangen, die Uw naam verhogen, 

de glorie van Uw wonderdaân. 

Komt allen, ziet Gods wijze wegen! 

Wat is Zijn werking hoog geducht, 

hetzij Hij ’t mensdom met Zijn zegen 

bezoekt, of met zijn strenge tucht! 

 

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 in eeuw uit regeren, 

Zijn oog bewaakt het heidendom. 

Hij zal d’ afvalligen verneêren, 

Hij keert hun trots’ ontwerpen om. 
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Dankgebed 

 

 

Zingen: Lied 307: 2, 3, 4, 6 
Gij hebt de kinderen niet veracht, 

Die men gelovig tot U bracht, 

maar hun de handen opgelegd 

en hen omvangen en gezegd: 

 

‘Mensen, laat overal vandaan 

de kinderen vrij tot Mij gaan; 

weerhoudt ze niet, want arm of rijk, 

derzulken is het hemelrijk’. 

 

Wij bidden U, o trouwe Heer, 

zie in genade op hen neer; 

wees met hen in de aardse strijd, 

wees met uw hele christenheid. 

 

Zegen hen in hun groei, o Heer, 

En laat ze leven tot uw eer, 

godzalig hier in deze tijd 

en eenmaal in de eeuwigheid. 

 

 

Zegen 

 

 

 


