LITURGIE

Orgelspel
Afkondigingen door de ouderling van dienst

voor de doopdienst van
Isa Kamphorst
op zondag 7 april 2019
om 9.30 uur in de Dorpskerk
van de Hervormde Gemeente
te Zwartebroek

Zingen: Lied 144 (Weerklank) vers 1, 2

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 2 En in de tuin van de pijn
de Zoon van God als mensenzoon. Verkoos Hij als een lam te zijn,
Hij diende ons als een knecht
verscheurd door angst en verdriet
en heeft zijn leven afgelegd.
Maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied
Refrein
Refrein
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag
gedragen door zijn liefd' en kracht.
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst Johannes 1 vers 29: De volgende dag zag Johannes

Jezus naar zich toekomen en hij zei: Zie het Lam
van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt.
Zingen: Psalm 30 vers 1 en 3

Thema: Wie heeft het voor het zeggen
in jouw leven?
Voorganger: ds. D. van de Streek
Organist: Gerco van Vliet
Met medewerking van Geline van de Fliert, piano en
Willemijn van Domselaar, saxofoon

Ik zal met hart en mond, o HEER,
Uw naam verhogen en Uw eer,
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt,
Mij optrokt uit den diepsten nood;
Zodat de vijand, in mijn lijden,
Zich over mij niet mocht verblijden.

Psalmzingt, Gods gunstgenoten,geeft,
Geeft lof den HEER die eeuwig leeft;
Zijn vlekkeloze heiligheid
Zij ter gedachtenis verbreid.
Een ogenblik moog' ons doen beven;
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven.

Wet des Heeren en hoofdsom
Zingen: Psalm 26 vers 1 en 12

O HEER, doe Gij mij recht;
Ik wandel als Uw knecht,
En vind mijn lust in Uw gebod
Ik blijf op U betrouwen;
Op U, mijn rotssteen, bouwen:
Ik zal niet wank'len, grote God.

Nu stap ik rustig aan;
’k Betreed een effen baan:
Mijn God verhoort nu mijn gebed.
’k Zal Hem met blijde klanken,
In Zijn vergaad’ring danken.
Wanneer Zijn gunst mij heeft gered.

Lezing van het doopformulier
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. Dit 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
zonden 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 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.
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 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 ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der
genade met God hebben.

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, zovelen 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) 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 in het opgroeien hierin uitvoeriger te
onderwijzen en te laten onderwijzen.
Gebed uit het doopformulier
Vragen aan de ouders (en getuigen):
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 openlijk 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 de verdoemenis 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 (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te
onderwijzen en te laten onderwijzen?
Wat is hierop uw antwoord? Vader/moeder Kamphorst
Bij het binnenbrengen van de dopelingen zingen: Psalm 105 vers 5

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 oprichten
tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig

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.

Bediening van de doop (kinderen in de kerk mogen naar voren komen)
Uitleg voor de kinderen
Zingen: Lied 443 vers 1 t/m 6

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Toezingen door de gemeente: Psalm 134 vers 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.
Dankgebed met aansluitend het gebed om een zegen over de opening van het
woord en de verlichting met de Heilige Geest
De dopeling verlaat de dienst

Schriftlezing: Romeinen 6:1-14 Gestorven aan de zonde
1Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de
genade toeneemt?
2Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn,
nog daarin leven?
3Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood
gedoopt zijn?
4Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus
uit de doden is opgewekt tot + de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een
nieuw leven zouden wandelen.
5Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn
dood, + dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.
6Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het
lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde
zouden dienen.
7Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen
leven.
9Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft.
De dood heerst niet meer over Hem.
10Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde
gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God
in Christus Jezus, onze Heere.
12Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten
daarvan te gehoorzamen.
13En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de
doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor
God.
14Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar
onder de genade.

Collecte

Zingen: Psalm 111 vers 2, 3 en 5
2 Des HEEREN werken zijn zeer groot; 3 Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Zijn wond'ren een gedachtenis;
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig;
Hij is barmhartig en genadig;
Zijn doen is enkel majesteit,
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En, Zijnen groten naam ten prijs,
En Zijn gerechtigheid onendig.
Gedenkt Hij Zijns verbonds
gestadig.
5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren;
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.
Lezing van de tekst, Romeinen 6 vers 3 en 4: Of weet u niet dat wij allen die

in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals
Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook
wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Preek met als thema: Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven?

Zingen: Lied 204 (OtH)
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

Refrein
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
want 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

Refrein (2x)
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 86 vers 6 (staande)

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
Zegen
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders voor in de kerk de hand te
drukken en hen Gods zegen toe te wensen.

