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Jans
Linda Arina

Mesker

Want Hij is de almachtige, 
de Schepper van ‘t heelal.
Hij maakte alles prachtig 

en jou bovenal.

Norah
Teuntje Willempje

Haag

Neem maar de tijd
om te groeien en te stralen.
Om tijdens het ontdekken

soms te verdwalen.
Te beleven, verwonderen

met jouw blik en hart open.
En weet dat Hij

altijd met je mee al lopen.



Inleidend orgelspel

Begroeting en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Psalm 84 : 2 (staande)
 
 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
 Geduchte HEER der legerscharen,
 Welzalig hij, die bij U woont,
 Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang: Weerklank lied 612

Refrein:  Jezus is de goede herder 
 Jezus Hij is overal 
 Jezus is de goede herder 
 Brengt mij veilig naar de stal 

 Als je ‘s avonds niet kunt slapen 
 Als je bang in ‘t donker bent 
 Denk dan eens al die schapen 
 Die de heer bij name kent 

 (Refrein) 

 En wanneer je soms alleen bent 
 En je hart is vol verdriet 
 Denk dan aan de goede herder 
 Hij vergeet Zijn schaapjes niet 

 (Refrein)

Geloofsbelijdenis



Samenzang:  Weerklank lied 318 : 1 en 2  (Jans en Norah worden binnengebracht)

 Zie onze kind’ren tot U gaan,
 o Vader, vol erbarmen.
 Wij vragen U in Christus’ naam:
 Neemt U hen in uw armen.
 Geschapen zijn zij naar uw beeld;
 wil dat in hen herstellen.
 Dat eens ons kind van Christus weet
 en zich bij U wil stellen.

 Schenk hen uw zegen voor altijd,
 dat in hun kinderleven
 geloof mag groeien op uw tijd,
 en zij voor God gaan leven.
 Maak onze zwakheid tot uw kracht;
 wil ons tot voorbeeld wekken
 voor hen, op wie het leven wacht.
 Wil hen met liefde trekken.

We lezen met elkaar het doopformulier
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Onderwijzing
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen:
In de eerste plaats, zijn wij met onze kinderen in zonden 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. Dat leert ons de onderdompe-
ling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van 
onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen 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 de Heilige Doop ons de afwassing van 
onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de 
Vader, de Zoon en 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 zo 
in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, zo worden wij van al onze



zonden bevrijd en voor God rechtvaardig 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 eenmaal in de gemeente van 
de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. 
In de derde plaats, omdat in elk verbond twee kanten in zich heeft, worden 
wij door God doormiddel 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, met heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat  
wij 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 
Hoewel onze 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 weer 
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. Hetzelfde verklaart Petrus 
met deze woorden: ‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor allen 
die veraf 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 nu voor de gelovige 
uit de volken de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de 
kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond te dopen. 
De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin diepgaander te 
onderwijzen.

Gebed

Samenzang: Weerklank lied 317 : 1 

 Wij komen bij het water saam,
 Gij roept ons, Gij noemt onze naam
 En legt Uw handen op ons hoofd
 Uw naam, o God, zij hoog geloofd!



Vragen aan de ouders
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God 
is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij 
dit sacrament (de doop) met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit bijgeloof 
gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u  zo gezind bent, zult u 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, 
nochtans 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 dit kind, van wie u de vader en 
de moeder bent, (of getuige) bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen?
Wat is hierop uw antwoord voor God en Zijn Heilige gemeente?

Samenzang:  Weerklank Lied 317 : 3

 Geef aan dit kind dat U behoort
 uw naam, uw veelbelovend woord,
 en zeg: Vrees niet, Ik ben erbij,
 wees maar niet bang, jij bent van Mij!

Bediening Heilige Doop

Samenzang:   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.

Samenzang: We zingen Jans en Norah toe lied 356 uit Weerklank

 Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.



 Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
  over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn,
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed en gebed om de Heilige Geest en de opening van de Schriften

Schriftlezing: 1 Samuël 3 : 1-10 en 21
1. En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van 
de HEERE was schaars in die dagen; er was geen visioen dat in de openbaarheid 
kwam. 2. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn [slaap]plaats lag - zijn ogen 
begonnen zwak te worden, [zodat] hij niet [meer] kon zien - 3. en toen [ook] 
Samuel zich [te slapen] gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de 
tempel van de HEERE, waar de ark van God was, 4. dat de HEERE Samuel riep. En 
hij zei: Zie, hier ben ik. 5. Hij snelde naar Eli en zei: Zie, [hier] ben ik, want u hebt 
mij geroepen. Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug [en] ga [weer] liggen. 
En hij ging weg en ging [weer] liggen. 6. Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; 
Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Zie, [hier] ben ik, want u hebt mij geroepen 
Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; ga terug [en] ga [weer] liggen. 7.  Nu 
kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan hem 
geopenbaard. 8. Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij 
stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen 
begreep Eli dat de HEERE de jongen riep. 9. Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga [weer 
terug en] ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek, 
HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel [weer terug] en ging op zijn 
[slaap]plaats liggen. 10. Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals 
de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.
21. En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuel 
in Silo door het woord van de HEERE.

De dopelingen verlaten de kerk, daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool



Samenzang:  Weerklank Lied 279
 
1. Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
 ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.
 Trek door de akker van mijn hart,
 trek door mijn zonden, zwaar en zwart,
 uw langgerekte, diepe voor.

2. Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
 maak open mijn gesloten oor;
 Gij zaait uw Woord als zuiver zaad,
 uw Geest is als de wind die waait,
 uw rijk het graan dat Gij straks maait.

Woordverkondiging n.a.v. 1 Samuël 3 : 10b     Thema: Goed om te horen!
Samenzang:  Weerklank psalm 95 : 3

  Kom, knielen wij voor God, die leeft,
  voor Hem, die ons geschapen heeft:
  Hij wil ons als zijn kudde weiden.
  Och, hoor toch heden naar zijn stem,
  u bent zijn schapen, volg dan Hem:
  zijn hand slechts kan u veilig leiden.  

Dankgebed en voorbeden

Collecte 1: Diaconie  /  2:  HGJB  /  3:  Plaatselijk jeugdwerk

Samenzang: Psalm 56 : 5

 Ik roem in God; ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
 Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
 ‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
 Wat sterv’ling zou mij schenden?
 Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
 Mij bijstand boodt, en ‘t onheil af zoudt wenden,
 Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
 Door ijver aangespoord.

Zegen

3. Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,
 spreek zacht in mijn ontsloten oor;
 al zie ik U, de zaaier, niet,
 ik hoor U wel: Gij zaait een lied
 dat hoger klimt dan mijn verdriet.
 
4. Heer, nu spreekt Gij zó dat ik hoor:
 Gij zingt en zaait en zaait maar door!
 Gij zaait geen zaad zo hard als steen,
 Gij zaait een lied, veel meer dan één –
 het zingt van vreugde om mij heen!


