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Liturgie 
Bediening Heilige Doop



Zingen voor de dienst
- Opw. 687 ‘Heer, wijs mij uw weg’
- Opw. 176 ‘U bent mijn schuilplaats’ 

Mededelingen

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen Opw. 640 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Refrein
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan,
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer.

Zingen Psalm 86  (PsalmProject)
Leer mij naar Uw wil te hand’len,
Laat mij in Uw waarheid wand’len;
Voeg mijn hele hart te saam
Tot de vrees van Uwe naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Hef mijn hele hart naar boven;
Ja Uw naam en majesteit
Loof ik tot in eeuwigheid.

U bent groot en zo verheven
U doet wond’ren in ons leven 
U bent God, ja U alleen.
Vol van goedheid om ons heen
Heer U hebt mij aangenomen
Mij weer in het licht doen komen
Uit de diepten van de dood
Heer, Uw goedheid is zeer groot. 2



Doop
Onderwijzing

Binnenkomst kinderen 

Zingen Opw. 518
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 zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

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.

Presentatie en naamgeving
 Luuk, zoon van Eric en Judith Henssen
 Revi Immanuel, zoon van Henk Jan en Diny Keizer
 Anna Nina, dochter van Michel en Roeline de Lange
 Karlijn Féline, dochter van Gerko en Manon Paters

Geloften
1. Geloof je dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals 
dit in de Bijbel staat en door de Kerk beleden wordt, de ware weg ten 
leven is?
2. Geloof je dat onze kinderen, hoewel zij net als wij door geboorte deel-
hebben aan een wereld verloren in schuld, toch met de doop in genade 
worden aangenomen en zo als geheiligden worden ingelijfd in het li-
chaam van Jezus Christus?
3. Beloof je het evangelie van Jezus Christus aan je kind door te geven, 
het in woord en daad voor te gaan als leerling van Jezus, en het trouw te 
leiden tot de verkondiging en het onderwijs van de Kerk, zodat het een-
maal zelf kan beamen alles wat met de doop gegeven is?

Refrein
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.
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Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer die ontvangen is van de 
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pon-
tius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de 
hel, op de derde dag opgestaan van de doden
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden 
en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van de zonden,
de wederopstanding des vleses
en het eeuwige leven.
Amen.

Zingen Opw. 430 
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

Doopgebed

Doop

Gelofte
Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, 
opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en 
voorgaan in het volgen van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord?
Ja, dat beloven wij

Zingen Loflied HH 502
1. In het water van de doop

zien wij hoe God zelf belooft
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Refrein
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
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2.Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Refrein 1
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop
putten wij geloof en hoop
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

3.In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Brug
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (2x)
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.(2x)

Refrein 2
Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Kinderen worden weggedragen

Gebed
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Schriftlezing: Matteus 3: 1-17 (NBV)
3 1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 
verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt 
een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht 
zijn paden.”’ 4 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een 
leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeru-
zalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de 
mensen toe, 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, 
terwijl ze hun zonden beleden.
7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, 
zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je vei-
lig bent voor het komende oordeel? 8Breng liever vruchten voort die een 
nieuw leven waardig zijn, 9en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij 
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen 
kinderen van Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de 
boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in 
het vuur geworpen. 11Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe 
leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet 
goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen 
met de heilige Geest en met vuur;12hij houdt de wan in zijn hand, hij zal 
zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het 
kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’13Toen kwam Jezus vanuit Galilea 
naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14Maar Johannes 
probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt 
moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat het 
nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerech-
tigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.
16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de 
hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem 
neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 
in hem vind ik vreugde.’

Zingen Lied 358: 1 en 4
1.Water, water van de doop,

taal en teken van de hoop:
zie wij komen bij u staan,
wijs ons Gods beloften aan!

Verkondiging

4. Water, water der Jordaan,
alle schuld is weggedaan,
onze zonden draagt de Heer,
zie: de duif daalt op Hem neer!
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Zingen Psalm 146: 1 en 3 
1.Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,

zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

Gebeden

Collectes: 1e collecte: Diaconie
           2e collecte: Pastoraat en Eredienst

                  3e collecte: Aflossing & Onderhoud kerkelijke gebouwen

Zingen Slotlied Opw. 710
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

Refrein: 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

Refrein: 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.

Zegen

3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
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