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Welkom in deze 
doopdienst

Voorganger: ds. J. Hoekman
Organist: H. Weerstand

Welkom & 
Mededelingen

Zingen Psalm 42: 1
't Hijgend hert, der jacht 
ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't 
genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar 
God.

Ja, mijn ziel dorst naar den 
HEER';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam 
verhogen?

Stil Gebed
Votum en Groet

Zingen JdH 258: 1 en 4
1
Kom in mijn hart, kom in mijn 
hart,
o kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer
Uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer 
Jezus
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4 Woon in mijn hart, woon in 
mijn hart,
o, woon in mijn hart, Heer 
Jezus.
Hier is Uw huis,
Uw eigen thuis,
ja, hier is mijn hart, Heer Jezus

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 119: 81 en 85
81 Toen vorsten mij vervolgden 
zonder reen,
Vreesd' ik Uw woord, met die 
Uw heil beminden.
Ik ben verblijd om Uw 
goedgunstigheen,
Die meer en meer mij aan uw 
dienst verbinden

‘k vind groter vreugd in uw 
beloft’ alleen,
Dan hij die ooit een groten buit 
mocht vinden

85 O Heer, sla toch op mijn 
geschrei uw oog,
wil, naar uw woord, mijn geest 
verstandig maken;
Zie gunstig op mij neder van 
omhoog,
Laat mijn gebed voor uwen 
troon genaken

Red, daar mij ‘t leed zo diep 
ter nederboog,
Red mij naar uw beloft’ en richt 
mijn zaken.
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Gebed
Schriftlezing

Galaten 3: 10-18

10 Want allen die uit de 
werken van de wet zijn, zijn
onder de vloek. Er staat
immers geschreven: 
vervloekt is ieder die niet
blijft bij alles wat geschreven
staat in het boek van de 
wet, om dat te doen.

11 En dat door de wet 
nietmand gerechtvaardigd
wordt voor God, is duidelijk , 
want de rechtvaardige zal
uit het geloof leven.
12 Maar voor de wet is het 
niet: uit geloof, maar: De 
mens die deze dingen doet, 
zal daardoor leven.

13 Christus heeft ons
vrijgekocht van de vloek van 
de wet door voor ons een
vloek te worden, want er
staat geschreven: Vervloekt
is ieder die aan een hout
hangt,

14 opdat de zegen van 
Abraham in Christus Jezus tot 
de heidenen zou komen, en
opdat wij de belofte van de 
Geest zouden ontvangen
door het geloof.
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15 Broeders, ik spreek op 
menselijke wijze: Zelfs een
verbond van mensen dat
rechtsgeldig is geworden, 
stelt niemand terzijde of 
voegt daar iets aan toe.

16 Welnu, zo zijn de beloften
aan Abraham en aan zijn
nageslacht gedaan. Hij zegt
niet: En aan de 
nageslachten, alsof er
sprake zou zijn van velen; 
maar van één: En aan uw
nageslacht, dat is Christus.

17 Dit nu zeg ik: Het verbond, 
dat eertijds door God 
rechtsgeldig was gemaakt
met het oog op Christus, 
wordt door de wet, die na
vierhonderddertig jaar
gekomen is, niet krachteloos
gemaakt om de belofte
teniet te doen.

18 Want als de erfenis uit de 
wet is, is zij niet meer uit de 
belofte; maar aan Abraham 
heeft God die door de 
belofte genadig
geschonken.

Zingen: Gezang 113: 4 en 5
4. Zalig die ‘t geloven
Troost, hun nooit t’ ontroven
Wekt hen steeds tot vreugd
Kracht tot goede werken
Voelen z’in zich sterken
Kracht tot liefd’ en deugd
Door Gods kracht, in hen 
volbracht

Komen zij gedurig nader
‘t beeld van hunnen Vader
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5. Woord, waarop wij bouwen
Waar wij op vertrouwen
Evangeliewoord
Bergen mogen wijken
Gij zult nimmer wijken
Want gij zijt Gods woord
Dat ons, Heer, den troost dier 
leer
Gene twijfeling ontrove
Sterk ons in’t gelove

Verkondiging:
Galaten 3: 15-18

Zingen: JdH 550: 1
1.
Zijt gij gedoopt in Christus' 
dood
en in Zijn graf begraven?
Dan zijt gij daardoor 
deelgenoot
van Zijne Geestesgaven.

Geen zonde heers' meer over 
u.
Gij toch, gij zijt gestorven.
Leef slechts het nieuwe leven 
nu
door Christus U verworven.

Doopformulier

Zingen: Psalm 105 : 5
(tijdens het zingen worden de kinderen
binnengedragen)

5. God zal Zijn waarheid
nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond
gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw
volbracht,
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Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham,
Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind. Doopbelofte

Kinderen uit de 
gemeente mogen 
naar voren komen

Zingen: ELB 278: 1 en 2
1. (Zingen de kinderen)
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
Staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.

2. (Zingen we allemaal)
Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

Bediening van
De Heilige Doop
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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'!

de kinderen gaan terug 
naar hun plaats

Gebed

Inzameling van de gaven

Na de collecte zingen we 

Psalm 61: 3 en 4

3
'k Zal in Uwe tent verkeren,
HEER' der heren,
Voor Uw oog, in eeuwigheid.
'k Zal op U mijn vast vertrouwen
Altoos bouwen,
Door Uw vleuglen overspreid.

4. Want Uw goedheid, die wij 
loven,
Heeft van boven
Mijn geloft' en bee gehoord.
Gij deedt mij tot d' erfnis
komen
Van de vromen,
Wien de vrees Uws Naams
bekoort
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Zegen Allen wel thuis


