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Voorzang: psalm 42: 5 

5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

Stil gebed 
We bidden in stilte tot God. 

Votum en groet 
Wij geloven dat deze dienst met Gods hulp wordt gehouden (votum) en 
dat Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet). 

Zingen: psalm 62: 5 en 7 
5. In God is al mijn heil, mijn eer, 
Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
Stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde. 

7. Vertrouwt, wat uw begeert' ook zij, 
Nooit op geweld of roverij, 
En wordt niet ijdel, als 't vermogen 
Gedurig aanwast; waakt en let. 
Dat gij het hart er nooit op zet; 
Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. 

Wetslezing 
God geeft ons leefregels om tot Zijn eer en goed met onze medemens te 
leven. 



Zingen: psalm 65: 2 
2. Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 

Onderwijs over de doop. 
De bediening van de Heilige Doop begint hier. In de doop wordt 
zichtbaar wat God ons belooft: afwassing (vergeving) van zonden. 
Daardoor worden we herinnerd aan onze eigen doop. Maar, wat betekent 
het om gedoopt te worden en gedoopt te zijn? We luisteren eerst naar 
uitleg over de doop vanuit een vroeger opgesteld formulier. 

Zingen: psalm 105: 5  
(Elena wordt binnengebracht tijdens het zingen) 

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. 

Gebed voor de doop 
Het gaat bij de doop om een teken. Het verwijst naar een werkelijkheid 
die geestelijk is en geloofd mag worden. Nu vragen we of de Heere deze 
doop wil gebruiken en erkennen, zodat Hij het waarmaakt wat in de 
doop wordt uitgebeeld.  



Doopgelofte 
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een 
inzetting van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te 
verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met het oog daarop, 
en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan voor 
allen duidelijk wordt dat u zo gezind bent, zult u op de volgende 
vragen oprecht antwoorden:  
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden 
ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs 
aan het verloren-zijn onderworpen zijn, dat ze toch in Christus 
geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus 
behoren gedoopt te zijn? 
Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe 
Testament, die in de artikelen van het christelijk geloof 
samengevat en hier in de christelijke kerk onderwezen wordt, de 
ware en volkomen leer van de zaligheid is?  
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening om Elena, van 
wie u de vader en de moeder bent, bij het opgroeien, in deze leer 
naar uw vermogen te onderwijzen of te laten onderwijzen? 

Wat is daarop uw antwoord? 

Dopen 
Elena Noëlle de Wit zal nu worden gedoopt.

Zingen: psalm 134: 3 (indien mogelijk, staande) 

3. 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 na de doopbediening 
We danken voor de doopbediening en bidden voor het vervolg van de 
dienst. 



Schriftlezing: Lukas 19: 1-10 

Zacheüs 
1. En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 
2. En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij 
was oppertollenaar en hij was rijk. 
3. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet 
vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. 
4. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom 
om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen. 
5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei 
tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden 
moet Ik in uw huis verblijven. 
6. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met 
blijdschap. 
7. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij 
een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. 
8. Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van 
mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand 
iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 
9. Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel 
gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 
10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken wat verloren is. 

Onze gaven worden ingezameld 
1.Diaconie 
2.Kerkrentmeesters 

Zingen: psalm 115: 6 en 7 

9. Vertrouwt op God, gij allen, die Hem vreest; 
Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. 
De HEER was ons gedachtig. 
Zijn zegen blijft op Israël verspreid; 
Aärons huis is die ook toebereid; 
God is getrouw en machtig. 



11. Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot, 
Wordt van dat heil, die weldaân, deelgenoot. 
Hij zal ze groter maken, 
En z' u, zowel als 't kroost, dat gij bemint, 
Dat nevens u, zich aan Gods wet verbindt, 
In dubb'le maat doen smaken. 

Verkondiging 

Zingen: lofzang van Maria: 3 en 5 

3. Hoe heilig is Zijn naam! 
Laat volk bij volk te zaâm 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 

5. Die stout zijn op hun macht, 
Heeft Hij versmaad, veracht, 
Gestoten van de tronen; 
Maar Hij verhoogt en hoedt 
Het nederig gemoed, 
Waarin Zijn Geest wil wonen. 

Dankgebed en voorbede 
We danken God voor de dienst en brengen de nood en zorgen die er zijn 
bij Hem. 



Zingen: psalm 146: 1 en 3 

1. Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 

3. Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

Zegen 
In de zegen belooft God Zijn aandachtige zorg voor ons.  

Na afloop van de dienst heeft u gelegenheid om Wim en 
Trudy voorin de kerk te feliciteren.


