
 
 

Orde van dienst voor de doopdienst 
 

op zondag 4 oktober 2020 
in de Hervormde Kerk te Rijsoord 

 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 

 
 
 

 
 
 
 

Geboren 7 november 2019 
 
 

 
 
 
 
 
Voorganger  : ds. A.H. Groen  
Ouderling van dienst : dhr. Jan Anninga 
 
Organist  : dhr. Adrie van Helden 
Koster   : dhr. Gerben Stiksma 
 

 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
 
Wij luisteren naar het Intochtslied: Psalm  90 : 1  (Liedboek) 
 
Wij doen dit , indien mogelijk staande, tot na Votum en groet 
 
        1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
 de zekerheid van allen die U vrezen. 
 Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
 wij zijn in Uw ontferming opgenomen. 
 Wij mogen bouwen op de vaste grond 
 van Uw beloften en van Uw verbond. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Wij luisteren naar: Psalm 80 : 7 (Liedboek) 
 
        7 Dan zullen wij niet van U wijken, 

Uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
Uw naam is ons als Uw gelaat; 
een sterrebeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons Uw aanschijn, HEER, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 
Lezing van het doopformulier 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
Onze Heiland heeft gesproken: gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn 
discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest.  
 
Deze Doop als ondergang en als besprenkeling met het water wijst ons 
aan, dat wij allen onvolmaakt en zondig zijn. Zoals onze Heiland zegt: 
Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk 
Gods niet binnengaan. 
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Maar tegelijkertijd is dit sacrament een teken en zegel daarvan, dat ons 
de zonden afgewassen worden door Jezus Christus. 
Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest: 
 
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, zo verzekert ons God, 
de Vader, dat Hij een eeuwig verbond der genade met ons opricht, opdat 
wij als Zijn kinderen, Hem zouden zoeken, eren, liefhebben en dienen van 
geslacht tot geslacht. 
 
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon, zo verzekert ons Jezus 
zelf, dat wij Hem toebehoren, want Hij heeft, als de goede Herder, Zijn 
leven voor ons gegeven, onze schuld gedragen, onze zonden verzoend, 
opdat wij zouden leven door Hem. 
 
En als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, zo verzekert 
ons de Heilige Geest, dat Hij bij ons wonen wil en dagelijks ons leven 
vernieuwen en heiligen wil, opdat wij God en onze naasten zouden 
dienen, verwachtende het Rijk, dat komt. 
 
Op dit geloof is de Kerk gebouwd: één Heer, één geloof, één Doop, één 
God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. 
Dit geloof, door het evangelie van Jezus Christus aan ons verkondigd en 
door de Heilige Geest in onze harten gewerkt, wordt versterkt door de 
Doop, die een teken en zegel is van de beloften van God: de afwassing 
van zonden en de vernieuwing van ons leven.  
 
In de besprenkeling immers met het water betuigt God ons dat onze oude 
mens met Christus is gestorven en dat de nieuwe met Hem is opgestaan. 
 
In deze beloften zijn ook onze kinderen begrepen. Jezus zeide: zie toe 
dat, gij niet één van deze kleinen veracht. En de kinderen, die tot Hem 

gebracht werden, heeft Hij omarmd, de handen 
opgelegd en gezegend, zeggende: Laat de kinderen tot 
Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is 
het Koninkrijk Gods. Daarom behoren zij gedoopt te 
worden en Zijn merk- en veldteken te dragen. 
 

Voorts roept deze Doop ook ons tot nieuwe gehoorzaamheid, tot nieuwe 
hoop, nieuw geloof en nieuwe liefde tegenover God en tegenover elkaar. 
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Laten wij onze kinderen voorgaan in de blijdschap en de vreugde in het 
zijn van God, opdat zij hun Doop leren verstaan en er eens God zelf voor 
danken. 
 
Aldus ontvangen wij de Doop niet uit gewoonte of uit bijgeloof, maar tot 
eer van God, tot troost van ons en van onze kinderen en tot bevestiging 
en tot uitbreiding van Zijn kerk. 
 
Doopgebed 
 
Wij luisteren naar: Psalm 100 : 2 en 4 (Liedboek) 
 
Tijdens het zingen wordt James binnengebracht 
 
       2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.   

Hij schiep ons, Hem behoren wij,     
zijn volk, de schapen die Hij hoedt     
en als beminden weidt en voedt."   
 

      4   Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Doopvragen aan Laurens en Anne Baars-Bakker   
 
Kindermoment 
 
Bediening Heilige Doop aan James Teun Baars  
 
Vanuit ons hart Toezingen (in stilte): Psalm 134 : 3 (Liedboek) 
 
Wij doen dit, indien mogelijk staande. 
 
       3 Uit Sion, aan den Heer gewijd, 

zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

 
Tijdens het naspel verlaat James samen met de kinderen van de 
kindernevendienst (4 t/m 8 jaar) weer de kerk.  
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Er is vandaag kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar. 

 

Het thema is: Wil je mij vergeven?  

n.a.v. 1 Samuël 25 David, Nabal en Abigaïl 
  
   Ook thuis kan de kindernevendienst gevolgd worden!  

Via www.hervormdegemeenterijsoord.nl en dan via de link 
rechts (het plaatje) kom je bij een selectie van de les van 
deze week. 

 
Dankgebed voor de doop en gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 6 : 4 t/m 14 (NBG-vertaling 1951) 

 
4 Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 5 Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw 
kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, 
wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 
Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een 
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de 
deurposten van uw huis en aan uw poorten. 
10 Wanneer nu de Here, uw God, u in het land zal gebracht hebben, 
waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft het u 
te zullen geven – grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt; 11 
huizen, vol met allerlei goederen, waarmee gij ze niet gevuld hebt; 
uitgehouwen bakken, die gij niet uitgehouwen hebt; wijngaarden en 
olijfbomen, die gij niet geplant hebt – en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, 
12 neem u er dan voor in acht, dat gij de Here niet vergeet, die u uit het 
land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. 13 De Here, uw God, zult gij 
vrezen, Hem zult gij dienen en bij zijn naam zweren. 14 Gij zult geen 
andere goden achternalopen, van de goden der volken rondom u,  
 
Wij luisteren naar: Evangelische Liedbundel 194 : 1 en 4 
 
        1  Er is een stad voor vriend en vreemde  

diep in het bloemendal, 
er is een mens die roept om vrede, 
die mens roep overal. 
Jeroesjalajiem, stad van God, 
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 
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       4   Er is een wereld zonder grenzen, 
 zo groot als het heelal. 
 Er is een hemel voor de mensen, 
 dat hoor je overal. 
 Jeroesjalajiem, stad van God, 

wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 

 
Preek: vanuit Deuteronomium 6 : 4 
 

4 Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 
 

 

  
Wij luisteren naar: Op Toonhoogte 169 : 1 en 4 (uitgave 2009) 
 
       1   Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breekt uw tent op, ga op reis, 
naar het land dat Ik u wijs.’  
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist’ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

       4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist’ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de kindernevendienst 
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Dankgebed en voorbeden 

 

Wij luisteren naar: Gezang 434 : 5 (Liedboek) 
 
Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan einde van 
de dienst. 
 
        5  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen, 
 christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, 
 Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Zegen 
 
Vanuit ons hart beantwoorden we de zegen (in stilte) met  
Gezang 456 : 3 (Liedboek) 
 
       3 Amen, amen, amen! 
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, Uw Naam ter eer! 
 
Wij vragen u na gezang 456 weer te gaan zitten. 
 
 
 
Er is gelegenheid de doopouders te feliciteren. In gevolg van adviezen 
van de RIVM vragen wij u dat mondeling te doen. 
De stewards zullen u aanwijzingen geven in welke volgorde dat gaat en u 
geleiden naar het feliciteren. 
 
 
Aan de uitgang is er gelegenheid uw gaven te geven. 
Collecteren in de dienst is ons niet toegestaan.. Daarom hangt bij de 
uitgangen een collectezak, de opbrengst zal gelijkelijk verdeeld worden 
over diaconie en het college van kerkrentmeesters. 
 
Orgelspel 

 
 
Mocht u deze orde van dienst niet meenemen naar huis, wilt u hem dan bij de uitgang in 
het bakje leggen. 
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