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Welkom en mededelingen 

 

 

Stil gebed 
 

 

Votum en groet 

 

 

Introïtustekst: “‘En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest 

de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn 

Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt 

worden, te beginnen bij Jeruzalem.” (Lukas 24:46-47)  

 

 

Zingen ‘Daar ruist langs de wolken’  

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,  

die hemel en aarde verenigt tezaam.  

Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.  

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  

Kent gij, kent gij, die naam nog niet?  

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.  

 

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,  

want Hij kwam om zalig te maken op aard;  

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 

genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.  

Kent gij, kent gij, die Jezus niet?  

Die om ons te redden de hemel verliet? 

 

 

Heidelbergse Catechismus, zondag 26   

Vraag 69: Hoe onderwijst en verzekert de Heilige Doop u dat het enige 

offer van Christus aan het kruis u ten goede komt?  

Christus heeft het bad van de doop ingesteld, en hij heeft daarbij beloofd 

dat door Zijn bloed en Zijn Geest de vuilheid van mijn ziel – dat is de 

zonde – afgewassen wordt, net zo zeker als het water de vuilheid van mijn 

lichaam afwast.  
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Vraag 70: Wat betekent dat: met het bloed en de Geest van Christus 

gewassen zijn?  

Dat we van God uit genade vergeving van zonde krijgen, omdat Christus 

zich aan het kruis geofferd heeft en Zijn bloed voor ons heeft vergoten. 

Het betekent ook dat we door de Heilige Geest vernieuwd worden en 

geheiligd, zodat we leden worden van Christus’ lichaam. Het doel hiervan 

is dat we steeds meer de zonde gaan haten en een godvrezend en 

onberispelijk leven leiden. 

  

Vraag: 71: Waar heeft Christus ons beloofd dat hij ons met zijn bloed en 

Geest wil wassen, net zo zeker als we met het doopwater gewassen 

worden?  

Toen hij de doop instelde, met de volgende woorden: “Ga dan heen, 

onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest” (Mattheüs 28:19), en: “Wie geloofd zal 

hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal 

hebben, zal verdoemd worden.” (Markus 16:16) Deze belofte wordt ook 

herhaald, wanneer de Bijbel de doop het bad van de wedergeboorte en 

van de afwassing van zonde noemt (Titus 3:5). 

 
 

Zingen ‘Wilt u van zonde en schuld zijn verlost’ 

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost  

Daar is kracht in het bloed  

Daar is kracht in het bloed  

Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost  

Daar is kracht in het bloed van het Lam!  

 

Refrein: 

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht  

in het bloed van het Lam  

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht  

in het dierbaar bloed van het Lam  

 

Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U  

Daar is kracht in het bloed  

Daar is kracht in het bloed  

Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu  

Daar is kracht in het bloed van het Lam! 
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Refrein  

 

Satan gaat rond als een briesende leeuw.  

Daar is kracht in het bloed!  

Daar is kracht in het bloed!  

Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw?  

Daar is kracht in het bloed van het Lam!  

 

Refrein 

 

Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u,  

daar is kracht in het bloed!  

Daar is kracht in het bloed!  

Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu,  

daar is kracht in het bloed van het Lam! 

 

Refrein 

 

 

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 

(Efeze 2:3. Johannes 3:3). Dat leert ons de ondergang in en de 

besprenkeling met het water (Romeinen 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 (Handelingen 22:16). Daarom worden 

wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest (Mattheüs 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 (Romeinen 8:17). Daarom wil Hij ons met al het goede 
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verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen 

meewerken ten goede (Romeinen 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 Johannes 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 (Efeze 5:27). 

 

In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden 

wij door God doormiddel 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 (Mattheüs 22:37). Verder, dat wij ons van de wereld 

afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven 

wandelen (Titus 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 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, zo velen 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 (Romeinen 4:11). Zo heeft ook 

Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend (Markus 



6 

 

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 

 

 

Zingen ‘Vader, zie ons voor U staan’  

(De dopelingen worden de kerk ingebracht) 

 

Vader, zie ons voor U staan  

met dit jonge leven  

neem het in genade aan  

wil het liefde geven.  

Hij die kent de Zijnen  

groten en ook kleinen  

wast je zonden weg en zegt  

van nu ben jij de Mijne.  

 

Zoon, die in mijn plaats wilt staan  

door Uw bloed, o HERE  

kan ‘k de oordeelsdag doorstaan  

eeuwig dank en ere!  

Woord waarop wij hopen  

leer mij dicht te lopen  

aan Uw hand de weg te gaan  

dan is de hemel open.  

 

Geest, Uw werk doet mij voortaan  

nieuwgeboren leven  

met Uw kerk wil ik Uw naam  

hoger loflied geven.  

Werk in mij van binnen  

reinig toch mijn zinnen  

leer mij zo mijn doop verstaan  

en eind’lijk overwinnen. 

 

Vragen aan de ouders  



7 

 

Bediening van de Heilige Doop 

 

 

Toezingen 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! 

 

 

Gebed 

 

 

Schriftlezing: Handelingen 2:32-41 

32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. 

33. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte 

van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort 

wat u nu ziet en hoort. 

34. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De 

Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 

35. totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor 

Uw voeten. 

36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een 

Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd 

hebt. 

37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden 

tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, 

mannenbroeders? 

38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden 

in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de 

gave van de Heilige Geest ontvangen. 

39. 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. 

40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde 

hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 

41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en 

ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 
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Zingen  ‘Luister naar de blijde boodschap’ 

Luister naar de blijde boodschap 

Van Gods liefde en genâ, 

van ontferming en bevrijding 

door het kruis van Golgotha! 

Allen zijn wij afgeweken 

van het doel, door God bereid.  

Allen hebben wij gezondigd,  

missen Godes heerlijkheid.  

 

God, rechtvaardig doch vol liefde 

zond Zijn Zoon op aarde neer 

om de straf voor ons te dragen.  

Hij werd aller heren Heer. 

Want Zijn sterven bracht verzoening. 

Aan het kruis heeft Hij voldaan.  

Allen, die in Hem geloven,  

mogen vrij tot God nu gaan.  

 

Hoor de woorden van de Heiland,  

gij die leeft in vrees en strijd.  

‘Komt tot Mij, belast, belaad’nen. 

‘k Geef u rust en zaligheid.’ 

O, bedenk toch eens te sterven, 

Zonder dat gij zijt verlost.  

Waarom zoudt gij ook niet komen?  

’t Heeft des Heilands bloed gekost. 

 

Gods bazuin zal weldra klinken. 

Jezus komt in majesteit. 

Allen, die in Hem geloven, 

neemt Hij op in heerlijkheid. 

Hoor, Gods kind’ren bidden smekend: 

‘Kom, Heer Jezus, spoedig weer!’ 

Geef, mijn vriend, uw hart aan Jezus 

en verwacht Hem als uw Heer! 

 

Verkondiging 

‘Want u komt de belofte toe en uw kinderen..’ (Handelingen 2:38-40) 
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Zingen Psalm 105:1 en 5 

Looft, looft verheugd den HEER’ der heren, 

aanbidt Zijn Naam en wilt Hem eren! 

Doet Zijne glorierijke daân 

alom den volkeren verstaan, 

en spreekt met aandacht en ontzag 

van Zijne wond’ren dag aan dag.  

 

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.  

 

Dankgebed 

 

Zingen ‘Genade, zo oneindig groot’ 

Genade, zo oneindig groot  

dat ik, die ’t niet verdien  

het leven vond, want ik was dood  

en blind, maar nu kan ‘k zien.  

  

Want Jezus droeg mijn zondelast  

en tranen aan het kruis.  

Hij houdt mij door genade vast  

en brengt mij veilig thuis.  

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid  

mag stralen als de zon,  

dan prijs ik Hem in eeuwigheid  

dat ik genade vond. 

 

Zegen 

 

Hartelijk dank voor uw komst! 


