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Gezang 444 vers 1 en 3 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan. 
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Opwekking 518 – Heer U bent altijd bij mij 

Heer, U doorgrondt en kent mij 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zal gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, elke dag. 

 

Heer U doorgrondt en kent mij 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot  

ik dank U voor dit wonder, Heer 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

 

Psalm 103 vers 7 

Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen 

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 

en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 

Zijn heil omsluit de komende geslachten; 

zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 

 

Lied – Hoger dan de blauwe luchten 

Hoger dan de blauwe luchten 

en de sterretjes van goud 

woont de vader in de Hemel 

die van alle kinderen houdt. 

 

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 

Kent hun tranen en hun pijn. 

Ja, voor de grote en voor de kleine 

wil de heer een helper zijn. 

 

Daarom vragen wij eerbiedig, 

vouwen wij de handjes saam 

Heer die altijd naar ons luistert 

Neem dan nu ons danklied aan.  

Amen, Amen. 

 

Onderwijs 

Bediening Heilige Doop 

Wanneer in de gemeente van Christus de 

doop wordt bediend, 

gebeurt dat naar het woord van onze Here 

Jezus Christus. 

Hij heeft Zijn apostelen de opdracht gegeven 

om alle volken tot Zijn leerlingen te maken en 

hen te dopen in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, en hen te 

leren onderhouden al wat Hij geboden had. In 

de brieven van de Apostelen wordt ook over 

de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in 



Christus Jezus gedoopt is, in Zijn dood 

gedoopt is. 

Met Hem zijn we dan begraven door de doop 

in de dood opdat gelijk Christus uit de doden 

is opgewekt door de majesteit van de Vader 

zo ook wij in een nieuw leven zouden 

wandelen. Ook de kinderen mogen delen in 

de geheimenissen van het Koninkrijk Gods, 

overeenkomstig het woord van Jezus:  Laat de 

kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet  

want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.  

Het volk Israël trok met zijn kinderen uit 

Egypte, het land van duisternis en slavernij, 

door de Schelfzee en de woestijn op weg naar 

het beloofde land. Dus stonden ook de 

kinderen onder Gods belofte en opdracht. 

Reeds sinds Abraham, de vader van alle 

gelovigen, wordt het verbond ingescherpt 

door het teken van de besnijdenis  aan 

jongens, op de achtste dag na de geboorte. 

Overeenkomstig het woord van de Apostel 

zijn de gelovigen besneden in Christus met 

een besnijdenis die geen werk van 

mensenhanden is, daar zij met Hem begraven 

zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de 

dagen van de Apostelen ook aan de kinderen 

de doop bediend. 

De doop laat ons ook zien dat wij algehele 

reiniging nodig hebben, aangezien de 

Schriften ons leren  dat wij in zonde 

ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods 

rijk niet binnengaan tenzij wij wedergeboren 

worden. Nu wil God ons geven wat Hij van ons 

vraagt. Daarvan is de doop in de Naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken 

en zegel.  

In de Naam van de Vader gedoopt worden, is 

een teken en zegel dat God de Vader voor 

eeuwig Zijn genadeverbond met ons sluit. Hij 

geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot Zijn 

kinderen aanneemt en maakt tot Zijn 

erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten 

goede.  

In de Naam van de Zoon gedoopt worden is 

een teken en zegel dat de Here Jezus al onze 

zonden afwast op grond van Zijn lijden en 

sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een 

nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.  

In de Naam van de Heilige Geest gedoopt 

worden is een teken en zegel dat Hij vast en 

zeker in ons wil wonen en werken. 

Hij verbindt ons aan Christus en doet ons 

delen in het heil dat Christus voor ons 

verworven heeft. De schatten van Christus 

maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze 

zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons 

leven totdat wij eenmaal met alle heiligen 

God zullen loven in de wereld die komt. 

 

Doopgedachtenis 

Bediening Heilige Doop 

Op grond van het verbond roept en verplicht 

de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. 

Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, 

Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we Hem 

vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, 

met heel onze ziel, met heel ons verstand en 

met al onze krachten. Loslaten moeten we al 

wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, 

zondige leven, opdat we geheel en al een 

nieuw leven leiden in dienst van God. En als 

wij in zonden vallen – we zijn en blijven 

immers zwak – dan moeten we niet aan de 

genade van God twijfelen en niet blijven 

doorgaan met zondigen, want de doop is een 

zegel en een vast teken dat het verbond met 

God eeuwig is.  

Doopgedachtenis 

Bediening Heilige Doop 

Samengekomen rond het doopvont worden 

wij allen getuigen van de doop van Noah en 

Maud gedenken wij onze eigen doop. 

Laten wij ons dan niet schamen om Christus 

openlijk te erkennen, want het evangelie is 

een kracht Gods tot behoud voor een ieder 

die gelooft. 

 

Opwekking 277 – Machtig God sterke Rots 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 



Vragen aan de ouders 

Bediening Heilige Doop 

In geloof moeten wij de doop verlangen en 

niet uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm.  

Daarom vragen wij jullie eerlijk antwoord te 

geven op de volgende vragen: 

 

Erkennen jullie dat onze kinderen van hun 

vroegste begin in de macht van de zonde zijn 

en aan het eeuwig oordeel onderworpen, 

maar dat zij in Christus geheiligd zijn en 

daarom als leden van zijn gemeente gedoopt 

behoren te worden? (Wij hebben de belofte 

van God nodig! En Hij geeft die graag: Jh 3,16 

is een krachtige en omvattende!) 

 

Geloven jullie dat de Schriften van het Oude 

en Nieuwe Testament het verlossende Woord 

van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in 

haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent en 

zoals dat ook in de kerk alhier wordt 

verkondigd? 

 

Beloven jullie jullie kinderen bij het opgroeien 

zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat 

ze hun doop leren verstaan, en beloven jullie 

jullie kinderen voor te gaan in een christelijke 

levenswandel? 

 

Gezang 335 vers 1 en 5 

Heer van uw kerk, 

Gij hebt het woord genomen 

en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 

want hunner is het koninkrijk. 

 

Het water wacht 

en 't kind ontvangt uw zegen, 

Gij spreekt het aan, het heeft een naam 

gekregen 

en niemand rukt het uit uw macht. 

  

Kinderen mogen naar voren komen om te 

kijken bij de doop van Noah en Maud. 

 

Kinderopw 136 – God heeft jou gemaakt 

God heeft jou gemaakt van top tot teen. 

Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een, 

Want je bent uniek, heel speciaal en 

bijzonder, 

Je bent nog zoveel mooier dan een 

wereldwonder. 

Hij heeft je gevormd in je moeders buik, 

En na negen maanden kwam jij eruit, 

Met alles er op en alles eraan. 

Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat 

gedaan. 

 

God heeft mij gemaakt van top tot teen. 

Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een, 

Want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder, 

Ik ben nog zoveel mooier dan een 

wereldwonder. 

 

Hij heeft mij gevormd ik m’n moeders buik, 

En na negen maanden kwam ik eruit, 

Met alles er op en alles er aan. 

Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat 

gedaan. 

 

God heeft mij gemaakt van top tot teen. 

Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een, 

Want  ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder, 

Ik ben nog zoveel mooier dan een 

wereldwonder. 

God heeft mij gemaakt van top tot teen! 

 

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 

 

Markus 10 vers 13 - 16 

Herziene Statenvertaling 

 

Jezus zegent de kinderen 

13   En ze brachten kinderen bij Hem, opdat 

Hij hen zou aanraken, maar de discipelen 

bestraften degenen die hen bij Hem brachten. 

14 Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun 

zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de 

kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet,  

want voor zulke mensen is het Koninkrijk van 

God. 

15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van 

God niet ontvangt als een kind, zal het beslist 

niet binnengaan. 

16   En Hij omarmde hen en terwijl Hij de 

handen op hen legde, zegende Hij hen. 

 



Psalm 68 vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

hij overlaadt ons, dag aan dag 

met zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

wie zou die hoogste Majesteit 

dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil, 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil 

ons 't eeuwig, zalig leven. 

Hij kan en wil, en zal in nood, 

zelfs bij het naadren van den dood, 

volkomen uitkomst geven. 

 

Gezang 44 vers 1 en 2 

Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Opwekking 617 – Een machtig Maker 

Luisterlied tijdens de collecte 

Een machtig maker 

Formeerde mijn hart. 

Hij nam voor de tijd begon 

Mijn leven in zijn hand. 

 

Hij kent mijn naam, 

Hij weet zelfs wat ik denk. 

Hij ziet mijn stil verdriet 

En hoort mij als ik roep. 

 

Ik heb een Vader, 

Hij noemt mij Zijn kind. 

Hij laat mij nooit alleen, 

Waarheen ik ook zal gaan. 

 

 

Hij kent mijn naam, 

Hij weet zelfs wat ik denk. 

Hij ziet mijn stil verdriet 

En hoort mij als ik roep. 

 

Hij kent je naam, 

Hij weet zelfs wat je denkt 

Hij ziet jouw stil verdriet 

En luistert als je roept, 

En luistert als je roept. 

 

Opwekking 710 – Gebed om Zegen 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

O God zegen mij alle dagen lang! 

 

Vader maak mij tot een zegen 

Ga mij niet voorbij 

Regen op mij met uw Geest Heer 

Jezus kom tot mij 

Als de Bron van leven 

Die ontspringt diep in mij 

Breng een stroom van zegen 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid 

 

Vader maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn 

Wachtend op Uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 


