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Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen (staande): Gezang 106: 3 
 
Komt broeders, laat ons één van geest 
’t verbond vernieuwen op dit feest! 
Nooit mag de liefde kwijnen! 
Verenen w’ ons opnieuw te zaâm 
en doen wij in des Heren naam 
zijn licht in ’t duister schijnen! 
De Koning van zijn Kerk 
roept tot dat priesterwerk 
al de zijnen. 
Zend op ons, Heer, 
uw Geest terneer: 
Welhaast is ’t nacht noch scheem’ring meer!  
 
 
Stil gebed (staande) 
 
 
Votum en groet (staande) 
 
 
Zingen: Psalm 122: 2 en 3 
 
 2  De stammen, naar Gods naam genoemd, 
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 
Want d' achtb're zetel van 't gericht 
Is daar voor Davids huis gesticht; 
De rechterstoelen staan daar binnen. 
Bidt, met een algemene stem, 
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wèl, die u beminnen. 



 

 3  Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 
 
 
Gods goede geboden 
 
 
Zingen: Op Toonhoogte Lied 204  
 
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
 



 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
 
Gebed 
 
 
Formulier om de Heilige Doop te bedienen 
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. Dat leert ons de 
ondergang in en de besprenkeling met het water.  
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 zonde door Jezus Christus. 
Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en van 
de Zoon en van de Heilige Geest. 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. Daarom wil Hij 
ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren 
of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij 
gedoopt worden 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. 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 zonden 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.  

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. Verder, dat wij ons van de 
wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, 
godvrezend leven wandelen. 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 een 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 het oordeel 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 oprichten tussen Mij en tussen u, en 
tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig 
verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u.” Hetzelfde 
verklaart Petrus met deze woorden: “Want u komt de belofte 
toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als 
er de Heere onze God, toe roepen zal.”  

Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te 
besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond 
en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus 
de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. 



 

Omdat, onder het nieuwe verbond, voor de gelovigen uit de 
volkerenwereld, 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.  
Opdat wij deze heilige instelling van God tot Zijn eer, tot onze 
troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten 
wij Zijn heilige Naam aanroepen: 
 
Gebed 
Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw streng oordeel 
de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de 
zondvloed gestraft. Maar U hebt de gelovige Noach met zijn 
achten in Uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U 
hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee 
verdronken, maar Uw volk Israël daar droogvoets doorheen 
geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden U, 
pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, dat U dit kind in 
genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon, 
Jezus Christus wilt inlijven.  
Opdat hij met Hem in Zijn dood begraven wordt en met Hem 
mag opstaan in een nieuw leven; zijn kruis in de dagelijkse 
navolging van Christus blijmoedig mag dragen en Hem 
toegewijd is met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige 
liefde; opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een 
voortdurend sterven, door Uw genade getroost mag verlaten 
en dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, 
Uw Zoon onbevreesd mag verschijnen. Door Hem, onze 
Heere Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige 
Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Met het zingen van Psalm 105: 5 wordt Benjamin  
binnengebracht en mogen de kinderen naar  
voren komen 
 
Zingen Psalm 105: 5   



 

 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. 
 
Doopbelofte 
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop 
een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht Zijn 
verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat 
doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan 
bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de 
volgende vragen oprecht antwoorden: 
 Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde 
ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, 
zelfs aan het oordeel onderworpen zijn, toch in Christus 
geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren 
gedoopt te zijn?  
 Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en 
Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof 
vervat is, en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de 
ware en volkomen leer van de zaligheid is? 

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dit 
kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in 
deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten 
onderwijzen?  
 
 
Gesprek met de kinderen 
 
 
Bediening Heilige Doop 
 
 
 
 
 



 

Zingen Psalm 134: 3 (staande) 
 
Dat ‘s Heren zegen op u daal’;  
Zijn gunst uit Sion u bestraal’.  
Hij schiep ‘t heelal, Zijn Naam ter eer:  
Looft, looft dan aller heren Heer! 
 
 
Dankgebed doop  
 
Schriftlezing: Genesis 44  
1 Hij gebood degene die over zijn huis ging: Vul de zakken 
van deze mannen met voedsel, zoveel als ze kunnen dragen, 
en stop ieders geld boven in zijn zak. 2 En mijn beker, de 
zilveren beker, moet u boven in de zak van de jongste 
leggen, samen met het geld voor zijn koren. Hij handelde in 
overeenstemming met de woorden van Jozef, die hij 
gesproken had. 
3 's Morgens, toen het licht werd, liet men de mannen gaan, 
hen en hun ezels. 4 Zij waren de stad uitgegaan en nog niet 
ver gekomen, toen Jozef tegen hem die over zijn huis ging, 
zei: Sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, 
moet u tegen hen zeggen: Waarom hebt u kwaad voor goed 
vergolden? 5 Is dit niet de beker waaruit mijn heer drinkt en 
waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen? U hebt 
slecht gehandeld met wat u gedaan hebt. 6 En hij haalde hen 
in en sprak deze woorden tot hen. 7 Zij zeiden tegen hem: 
Waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Er is geen sprake 
van dat uw dienaren zoiets zouden doen! 8 Zie, het geld dat 
wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land 
Kanaän naar u teruggebracht! Waarom zouden wij dan zilver 
of goud stelen uit het huis van uw heer? 9 Degene van uw 
dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven; 
bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn heer worden. 10 
Daarop zei hij: Welnu dan, overeenkomstig uw woorden, zo 
zal het zijn. Degene bij wie hij gevonden wordt, zal mijn slaaf 
zijn, terwijl ú onschuldig zult zijn. 11 Zij haastten zich en ieder 
zette zijn zak op de grond, en ieder opende zijn zak. 12 En hij 



 

doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de 
jongste; en de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. 
13 Toen scheurden zij hun kleren. Ieder laadde alles weer op 
zijn ezel en zij keerden terug naar de stad. 14 En Juda kwam 
met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig 
was, en zij wierpen zich voor hem op de grond. 15 Jozef zei 
tegen hen: Wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet 
u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan 
waarnemen? 16 Toen zei Juda: Wat zullen wij tegen mijn heer 
zeggen? Wat zullen wij spreken? Waarmee kunnen wij ons 
rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan 
het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn, 
zowel wij als hij bij wie de beker gevonden is. 17 Maar hij zei: 
Er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen! De man bij wie 
de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn, maar u, trek in vrede 
naar uw vader. 
18 Toen trad Juda op hem toe en zei: Och, mijn heer, laat uw 
dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn heer mogen 
spreken, en ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u 
bent als de farao. 19 Mijn heer heeft aan zijn dienaren 
gevraagd: Hebt u nog een vader of een broer? 20 Toen 
hebben wij tegen mijn heer gezegd: Wij hebben een oude 
vader, en die heeft een kind van zijn ouderdom, de jongste. 
Zijn broer is dood, en hij is als enig kind van zijn moeder 
overgebleven, en zijn vader heeft hem lief. 21 Toen hebt u 
tegen uw dienaren gezegd: Breng hem naar mij toe, zodat ik 
mijn oog op hem kan slaan. 22 Wij zeiden toen tegen mijn 
heer: De jongen kan zijn vader niet verlaten, want als hij zijn 
vader verlaat, zal deze sterven. 23 Toen zei u tegen uw 
dienaren: Als uw jongste broer niet met u meetrekt, mag u mij 
niet meer onder ogen komen. 24 En het gebeurde, toen wij 
naar uw dienaar, mijn vader, getrokken waren en wij hem de 
woorden van mijn heer verteld hadden, 25 en onze vader zei: 
Keer terug, koop wat voedsel voor ons, 26 dat wij zeiden: Wij 
kunnen daar niet heentrekken. Alleen als onze jongste broer 
bij ons is, zullen wij gaan, want wij mogen die man 
niet meer onder ogen komen als onze jongste broer niet bij 
ons is. 27 Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons: Jullie 



 

weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft. 28 De 
ene is bij mij weggegaan, en ik heb gezegd: Hij is vast en 
zeker verscheurd; ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. 29 
Als jullie nu ook deze zoon van mij afnemen en hem een 
ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende 
in het graf laten neerdalen. 30 En nu, als ik bij uw dienaar, 
mijn vader, terugkom zonder dat de jongen bij ons is – want hij 
is met hart en ziel aan hem verbonden – 31 dan zal het 
gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er 
niet bij is. Dan zullen uw dienaren het grijze haar van uw 
dienaar, onze vader, met verdriet in het graf doen neerdalen. 
32 Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld 
voor de jongen, door te zeggen: Als ik hem niet bij u 
terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. 
33 En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de 
slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn broers 
gaan. 34 Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, 
als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten 
zien die mijn vader zal treffen. 
 
Dopeling verlaat het kerkgebouw onder orgelspel 
 
 
Zingen: Psalm 135: 7 en 8 
 
 7  Isrel kwam door 's Hoogsten hand 
In 't bezit van hunnen staat; 
God gaf hun gezegend land 
Tot een erv' aan Jacobs zaad. 
HEER, Uw naam en majesteit, 
Blijven tot in eeuwigheid. 
 
 8  Van geslachte tot geslacht 
Wordt, naar onzen duren plicht, 
Bij het volk Uw gunst herdacht, 
Wijl Gij zelf, o HEER, hen richt, 
En aan hen, schoon diep in schuld, 
Met berouw gedenken zult. 



 

Verkondiging n.a.v. Genesis 44 30b 
‘want hij is met hart en ziel aan hem verbonden’ 

 

Zingen: Psalm 68: 10 en 13 

 
 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 naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
 13  Looft God in Zijn gemeent' alom, 
Den HEER, gij, die in 't heiligdom, 
Als Isrels kroost, moogt naad'ren, 
Hoe vrolijk gaan de stammen op 
Naar Sions godgewijden top, 
Met Isrels achtb're vaad'ren! 
De vorsten van elks huisgezin, 
Zij trekken aan: hier Benjamin; 
Schoon klein, hij mocht regeren; 
Daar Juda's stam, die glorie won; 
Ginds Nafthali en Zebulon, 
Om God, hun Koning, t' eren. 
 
 
Dankzegging en voorbede 
 
 
 
 



 

Collecten 
1 Kerk 
2 Kerk en Israël 

 3 Instandhouding predikantsplaats  
 
 
Zingen: (staande) Psalm 133: 1 en 3  
 
 1  Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
 3  Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 
 
 
Zegen (staande)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de kerkdienst is er gelegenheid om de doopouders voor in 
de kerk de zegen van God toe te wensen en hen te feliciteren. 
 
 


