LITURGIE
voor de dienst op zondagmiddag 22 november 2020
in de dorpskerk van Woudenberg
waarin de Heilige Doop wordt bediend aan

Joah Rico van Driel
en
Suze de Pater
Aanvang 16.00u | Voorganger: ds. A.D.J. Wessels
Organist: Diederik Bos | Zang: Linda de Kruif
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Binnenkomst kerkenraad en doopouders
Welkom en mededelingen

Stil gebed (staande)
Votum en Groet (staande)

Zingen: Gezang 311: 1, 3, 4 en 5
1 Loof nu God want Hij is goed.
Hij heeft in de grote vloed
streng geoordeeld heel de aard,
Noach in de ark bewaard.
3 Niemand kan voor Hem bestaan,
allen moeten ondergaan.
Water, teken van die nood
van verdiende straf en dood.
4 Water dat van redding spreekt,
licht dat door het donker breekt.
Met wie al zijn wetten schond
sluit Hij toch een nieuw verbond.
5 Loof nu Christus, Hij is goed.
Hij wast zondaars rein in ’t bloed
dat Hij aan het kruis vergoot;
overwint voor hen de dood.
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Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 139: 8 – Weerklank
Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
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].
Dit 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 [Matthéüs 28:19].
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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 verzorgen, al het kwade van ons weren of dat
kwade voor ons doen meewerken ten goede [Romeinen 8:28].
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 [1
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 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 [Matthéüs 22:37].
Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur
doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen [Titus 2:12].
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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 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, zovelen 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 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 dopen. De
ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin
uitvoeriger te onderwijzen.
Gebed
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Stellen van de vragen aan de doopouders
De dopelingen worden binnengebracht onder het zingen van:
Psalm 105: 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.
Gesprekje met de kinderen over de doop
Doopbediening
Zingen: Psalm 134: 3 (staande)
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
De dopelingen worden de kerk uitgedragen

Schriftlezing: Openbaring 1: 1 - 6

Hervormde Gemeente Woudenberg | 7

1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft
om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet
geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan
Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.
2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het
getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.
3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de
profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat,
want de tijd is nabij.
4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij
u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de
zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,
5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de
Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der
aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden
gewassen heeft in Zijn bloed,
6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God
en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle
eeuwigheid. Amen.
Zingen: Gezang 610: 1, 4, 5 en 6 - Weerklank
1 ‘Ik heb je bij je naam geroepen,
je bent van mij’ heeft God gezegd.
Ik wil voor jou als Vader zorgen.
Ik heb mijn hand op jou gelegd.
2 Ik wil je Zaligmaker wezen,
heeft Jezus bij je doop beloofd;
de Heil’͜ ge Geest ook aan je geven,
die zorgt dat je mijn Woord gelooft.
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3 Ik wil je van de zonde wassen,
van al het kwaad dat je steeds doet,
je leven helemaal vernieuwen,
zodat je mijn geboden doet.
Preek n.a.v. Openbaring 1: 5b
Thema: Gereinigd door uw bloed
Zingen: Gezang 77: 1 en 2 - Weerklank
1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboor’ne uit de dood,
zich die eerbiedig buige.
2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d’eerkroon opgedragen.
Geheel de aard’ en ’t hemelhof
moet van uw eer gewagen.
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Dankgebed en voorbeden
Zingen: Psalm 89: 8
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht.
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
en onze Koning is van Isrels God gegeven.
Zegen (staande)

Na afloop van de dienst bent u in de gelegenheid om de
doopouders (contactloos) te feliciteren en Gods zegen toe te
wensen.
Dit zal plaatsvinden in de grote zaal van Eben Haëzer. U kunt
binnenkomen aan de voorkant en het gebouw aan de
achterkant weer verlaten.
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