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Welkomswoord 

 

Zingen: psalm 84: 1 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 
 

Bemoediging  en groet   

 

Zingen:  gezang 434: 1, 3 en 5 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam, /   psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 

dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 

Hij heeft u lief, /   die tot zijn kind u verhief, 

ja, Hij beschikt u ten leven. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, /   Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

We luisteren naar de richtlijnen van God voor ons leven 

 

Zingen: psalm 139: 1 en 14 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 
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Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op den weg ten leven. 

 

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kinderen der 

gelovigen 
Voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, 

zovelen als de Here onze God er toe roepen zal (Hand. 2: 39). 

 
Jezus Christus heeft gesproken: gaat dan heen, maakt al de volken tot 

mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, en van de 

Zoon en van de Heilige Geest (Matth. 28: 19).  
Deze doop als ondergang en als besprenging met het water wijst ons 

aan, dat wij allen zondig en boos zijn, zoals onze Heiland zegt: tenzij 

iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van 

God niet binnengaan (Joh. 3: 5).  
Maar tegelijkertijd is dit sacrament een teken en zegel daarvan, dat 

ons de zonden afgewassen worden door Jezus Christus. 

Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van de Zoon 
en van de Heilige Geest.  

Want als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, zo betuigt en 

verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der 
genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en 

daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of te 

onzen beste keren wil.  

En als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons 
de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in 

de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijft.  

Zo ook, als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, zo 
verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij bij 

ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. 

Anderzijds worden wij van Gods kant door de doop vermaand tot een 

nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij deze enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel 

ons hart, met heel onze ziel en met alle krachten; dat we de wereld 

afzweren, onze oude natuur doden en in een nieuw, een aan God 
gehoorzaam leven wandelen.  
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En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods 
genade niet twijfelen, noch in de zonde blijven liggen, daar de doop 

een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond 

der genade met God hebben. 

 
Vanuit het evangelie horen we, hoe Christus de kinderen tot zich 

roept: 

En zij brachten kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de 
discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer 

kwalijk, en zei tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze 

niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: 
wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker 

niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, 

zegende Hij ze. (Marcus 10: 13-16) 

 

Gebed  
 

Zingen: gezang 334: 1, 3 en 4 terwijl Hanna wordt binnengedragen 

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 kind’ren 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. 

 

Herder, neem uw schaapje aan. 

Hoofd, maak het een van uw leden. 

Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 

Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 

Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 

dat er eens veel vruchten groeien. 
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Doopgelofte   
Geliefden in de Here Christus, jullie hebben gehoord, dat de Doop 

door Christus is ingesteld om aan ons en onze kinderen Gods verbond 
te bezegelen; daarom moeten wij die met dat oogmerk en niet uit 

gewoonte of bijgeloof gebruiken; en jullie zullen je kinderen bij het 

opgroeien hierin verder onderwijzen. Opdat het dan duidelijk zal zijn, 
dat jullie alzo gezind zijn, zullen jullie oprecht op de volgende vragen 

antwoorden: 

Ten eerste: geloven jullie, dat het evangelie van Gods genade in Jezus 
Christus, zoals het in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament 

staat beschreven, en zoals het door de Kerk in de artikelen van ons 

christelijk geloof wordt beleden, de enige weg ten leven is? 

Ten andere: geloven jullie, dat jullie kinderen, hoewel zij van nature 
met ons als zondaren onder het oordeel van God liggen, nochtans in 

Christus Jezus in genade aangenomen en alzo geheiligd zijn, en dat zij 

daarom als lidmaat van zijn Gemeente behoren gedoopt te wezen? 
Ten derde: beloven jullie, aan jullie kinderen bij het opgroeien het 

evangelie van Jezus Christus te zullen leren en hen getrouw tot het 

onderricht en de prediking van de Kerk te leiden, opdat zij hun doop 
zullen verstaan en zich voor hun hele leven verbonden mogen weten 

aan de Naam en de dienst van de Here? 

 

Gesprek met de kinderen 
 

Bediening van de doop 

 

Zingen: 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'! 

 

Gebeden  

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 6 kunnen naar de kinderneven-

dienst 
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We lezen uit de Bijbel:  

 Exodus 34: 1-11a  
1 De HEER zei tegen Mozes: ‘Hak twee stenen platen uit, gelijk 

aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die 

ook op de eerste stonden, die jij stukgegooid hebt. 2 Morgenvroeg 

moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinai op gaan. Kom daar, 

op de top van de berg, bij mij. 3 Laat niemand met je mee naar 

boven gaan, op de hele berg mag niemand te zien zijn, en ook de 

schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg 

grazen.’  
4 Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s 

morgens ging hij in alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem 

had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. 5 De 

HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en 

riep de naam HEER  uit. 6 De HEER  ging voor hem langs en riep 

uit: ‘De HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, 

geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn 

liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet 

alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en 

kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’ 
8 Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 9 ‘Als 

u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook 

al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld 

en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’  
10 De HEER antwoordde: ‘Ik wil een verbond sluiten. Voor de 

ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten 

als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn, en het hele 

volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de 

HEER, voor jou zal doen. 11 Jullie moeten je houden aan de 

geboden die ik je vandaag geef.  

 

 Titus 2: 11-14 
11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.  
12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten 

afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld 

moeten leven, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de 

verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder 

Jezus Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van 
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alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te 

maken, dat vol ijver is om het goede te doen. 

 

Zingen:gezang 328: 1 en 2 

Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

Preek   

 

Zingen: psalm 103: 3 en 5 
Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

 

Dankgebed en voorbede 
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Inzameling van de gaven in één rondgang voor diakonie en 

kerkrentmeesters 

 

Zingen: psalm 43: 4 en 5 
Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eindloos mij verblijdt. 

 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen 

mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 

Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 

Hij doet weldra de morgen dagen. 

Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 

mijn redder is de Heer. 

 

Zegen 

 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor ‘kerk met een stip – een 

plek voor ex-gedetineerden’ (zie voor verdere info de kerkbode) 

 

Na de dienst is er achter in de kerk gelegenheid de doopouders te 

feliciteren met de doop van hun kind en hen Gods zegen toe te 

wensen. 

 

 

 

Fijn dat u en dat jij vanmorgen in de dienst aanwezig was. 

 

We wensen u en jou een goede en gezegende zondag toe  

 
De zondagse diensten zijn (ook naderhand) te beluisteren via 

de website van de gemeente: www.hervormdhattem.nl 

 
Vanavond is er om 19.00 uur opnieuw een dienst in deze 

kerk, waarin ds. E.R. Veen hoopt voor te gaan; ook dan bent 

u en ben jij van harte welkom! 

http://www.hervormdhattem.nl/

