
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 

 
 

voor de dienst op zondagochtend 19 maart 2023  

in de dorpskerk van Woudenberg 

waarin  

 

Lot Naäva Bakker 
 

gedoopt zal worden 
 

 

 

Aanvang 10.45u | Voorganger: ds. A.D.J. Wessels | Organist: Bernhard Slijkhuis 



 
 

2 | Hervormde Gemeente Woudenberg 
 

Muziek 

 

Binnenkomst kerkenraad en doopouders 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Psalm 136: 1 en 26 - staande 

 

Looft de HEER, want Hij is goed, 

looft Hem met een blij gemoed. 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Geef de God des hemels eer, 

lof zij aller scheps'len HEER. 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Stil gebed, Votum en Groet – staande  

 

Zingen: Lied 309: 1, 2 en 4 - Weerklank 

 

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 kindren tot Mij komen. 
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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. 

 

Al het onz' is U gewijd, 

't liefste wat Ge ons toevertrouwde 

wordt als offer U bereid. 

Gij alleen kunt het behouden. 

Schrijf de naam door ons gegeven 

in het levensboek ten leven. 

 

Dooponderwijs  

 

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].  
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Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest [Matthéüs 28:19].  

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 
 

Beantwoording van de doopvragen door de ouders 
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Lot wordt 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! 

 

Vraag aan de gemeente - staande 

 

Gemeente van Christus, wilt u deze gedoopte kinderen en hun 

gezinnen dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden, naar 

uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen 

van Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord?  

 

Antwoord: ‘Ja’. 

 

Gebed 
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Lot wordt de kerk uitgedragen, de kinderen mogen naar het 

Bijbeluur gaan 
 

Schriftlezing: Markus 14: 43 - 52 
 

De gevangenneming van Jezus 

43 En meteen, terwijl Hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een 

van de twaalf was, en met hem een grote menigte met zwaarden 

en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden 

en de oudsten. 

44 En hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken 

en gezegd: Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem, en leid Hem 

zorgvuldig bewaakt weg. 

45 En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar Hem toe 

en zei: Rabbi, Rabbi, en hij kuste Hem. 

46 En zij sloegen de handen aan Hem en grepen Hem. 

47 Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard, 

en hij trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem het oor 

af. 

48 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Bent u er met 

zwaarden en stokken op uit gegaan, als tegen een misdadiger, 

om Mij gevangen te nemen? 

49 Dagelijks was Ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en 

u hebt Mij niet gegrepen, maar dit gebeurt opdat de Schriften 

vervuld worden. 

50 En Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten allen. 

51 En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte 

lichaam geslagen had, volgde Hem, en de jongemannen grepen 

hem,  

52 maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen 

weg. 
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Collecten:  1. Kerk 

2. Onderhoud gebouwen 

 

Zingen:  Psalm 142: 1, 2 en 3 - Weerklank 
 

Tot God, de Here, roep ik luid, 

mijn klachten stort ik voor Hem uit. 

Ik smeek de Heer met luide stem, 

mijn noden leg ik neer voor Hem. 

 

Terwijl mijn geest in mij versmacht, 

kent U mijn pad en hoort mijn klacht. 

Een strik heeft men voor mij gezet, 

men wil mij vangen in een net. 

 

Waarheen ik zie of mij ook wend, 

geen sterveling die mij nog kent. 

Geen mens die naar mij omziet, Heer, 

ik vind geen enkle toevlucht meer. 
 

Preek n.a.v.  Markus 14: 52 

Thema: Plaatsbekleding 
 

Zingen: Doop - SELA 

 

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. 
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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. 

  

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. 

 

(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. 
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Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer. 2x 

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 2x 

  

(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. 

 

(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. 

 

Gods gebod voor ons leven 

 

Zingen: Psalm 51: 4 - Weerklank 

 

Voltrek de reiniging en raak mij aan 

met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 

Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 

zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 

Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 

doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 

dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 

Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
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Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen:  Lied 438 – Weerklank - staande 
 

Heerlijk is uw naam,  

heerlijk is uw naam,  

hoog verheven en vol van kracht. 

Heerlijk is uw naam.  

Jezus, Jezus. 

Heerlijk is uw naam.  

 

Heilig lam van God, 

heilig Lam van God,  

dat de zonde der wereld droeg. 

Heilig Lam van God.  

Jezus, Jezus. 

Heilig Lam van God.  

 

Waardig bent U, Heer, 

waardig bent U, Heer,  

alle macht en heerlijkheid. 

Alle lof en eer.  

Jezus, Jezus. 

Waardig bent U, Heer. 

 

Zegen  

 

* * *  
 

De deurcollecte is bestemd voor Kom en Zie 
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Na afloop van de dienst is er in de consistorie 

gelegenheid de doopouders te feliciteren 

en Gods zegen toe te wensen. 

 
 

 

Fijn dat u/jij er was. 

Wij wensen iedereen een goede week! 
 

 

 

 
 

 


