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Woord van Welkom en Afkondigingen 
 

Zingen: Psalm  86: 3 

 

HEER', door goedheid aangedreven, 

Zijt Gij mild In 't schuldvergeven. 

Wie U aanroept in den nood, 

Vindt Uw gunst oneindig groot. 

HEER', neem mijn gebed ter oren; 

Wil naar mijne smeking horen; 

Merk naar Uw goedgunstigheen, 

Op de stem van mijn gebeen. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 8: 1 en 4 

 

HEER', onze Heer, grootmachtig Opperwezen; 

Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! 

Gij, die den glans van Uwe majesteit, 

Hebt boven lucht en heemlen uitgebreid. 

 

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 

De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 

Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 

En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 

 

Lezing van de Wet des Heeren 

 

Zingen: Psalm 143: 10 

        

Leer mij, o God van zaligheden, 

Mijn leven in Uw dienst besteden; 

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 

Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 

En leid' mij in een effen land. 

 

Lezing van het formulier voor de bediening van de Heilige Doop 

 

Zingen: 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. 

 

Doopvragen: 

 

1. 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? 

 

2. 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? 

 

3. Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder 

bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten 

onderwijzen?  

 

Doop van Jochem Peter Kwakernaak 

 

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'! 

 

Dankgebed 

Schriftlezing: Handelingen 1: 1 – 8 

 

1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is 

te doen én te onderwijzen, 

2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan 

de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 

3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met 

veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien 

werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg 

zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, 

van Mij gehoord hebt; 

5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest 

gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 



6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd 

voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 

7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten 

die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 

8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en 

tot aan het uiterste van de aarde 

 

Zingen: Psalm 51: 3 en 5 

 

't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; 

Neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren. 

Mijn zonde maakt mij 't voorwerp van Uw toren, 

Reeds van het uur van mijn ontvangnis af. 

Zie, Gij hebt lust tot waarheid In't  gemoed; 

Gij, HEER', Die weet, al wat ik heb misdreven; 

Gij, die mijn geest met wijsheid hadt gevoed, 

En in mijn ziel Uw Godd'lijk licht gegeven. 

 

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 

Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 

Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 

En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 

Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER', 

Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 

Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 

Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven.

 

Tekst voor de preek: Handelingen 1: 5b 

 

maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 

 

Thema: de doop met de Heilige Geest 

 

Zingen: Weerklank 615: 1 

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij! 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Zingen: weerklank 445: 1, 2 en 3 



Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 

niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam -2x- 

 

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. 

en telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning 

ik bouw op U en ga in uwe naam -2x- 

 

Ik bouw op u mijn Schild en mijn Verlosser 

Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd 

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 

in rust met u die mij hebt voortgeleid. -2x- 

 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst krijgt de gemeente de gelegenheid om de doopouders op 

gepaste afstand Gods zegen toe te wensen.  


