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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
 
Wij luisteren naar het Intochtslied: Psalm 111 : 5 en 6 (Liedboek) 
 
Wij doen dit, indien mogelijk staande, tot na Votum en groet 
 
       5   Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 

en Zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
Zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

 
       6   Van alle wijsheid het begin 

is; vrees den HEER met ziel en zin, 
aanbid Zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, Zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Wij luisteren naar: Evangelische Liedbundel nr. 168: 1, 2 en 6 
 
1     2 
Dank U voor deze nieuwe morgen, Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U voor elke nieuwe dag. dank U, o God voor al wat leeft, 
Dank U dat ik met al mijn zorgen dank U voor wat ik niet verdiende: 
bij U komen mag.   dat U mij vergeeft. 
 
         6 Dank U dat ons Uw woord bewaarde 
  dank U dat U Uw Geest ons geeft. 
  Dank U dat ieder mens op aarde 
  van Uw liefde leeft. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 73 : 9 (Liedboek) 
 
Tijdens dit lied wordt Sofie binnengebracht 
 
        9  Nu blijf ik bij U voor altijd, 

God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, Uw raad houdt stand, 
Uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

 
Doopvragen aan Nick en Marina van Dijke - Hooghart 
 
Kindermoment 
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Bediening Heilige Doop aan Sofia Louise van Dijke 
 
Vanuit ons hart zingen wij (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 Sofie samen met de kinderen van de 
kindernevendienst en nevendienst+ weer de kerk.  

 
Er is vandaag kindernevendienst voor 4 t/m 8 jaar en 

nevendienst+ voor  9 t/m 12 jaar. 

Het thema is: Een verdrietig lied - n.a.v. 1 Samuël 31 en  

2 Samuël 1:17-27 - Saul gedood door de Filistijnen. 
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: Spreuken 9 (NBG-vertaling 1951) 

 
De nodiging van de Wijsheid. 
1 De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 
zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen, 
2 zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd, 
ook heeft zij haar tafel bereid. 
3 Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden, 
zij roept boven op de hoogten der stad: 
4 Wie onverstandig is, kere zich hierheen; 
tot de verstandeloze zegt zij: 
5 Komt, eet van mijn brood 
en drinkt van de wijn die ik gemengd heb; 
6 laat varen het onverstand, dan zult gij leven, 
en betreedt de weg van het verstand. 
7 Wie een spotter terechtwijst, haalt schande over zich, 
wie een goddeloze tuchtigt, zijn eigen schandvlek. 
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8 Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate, 
bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben, 
9 geef aan de wijze, en hij zal nog wijzer worden, 
onderwijs de rechtvaardige, en hij zal aan inzicht winnen. 
10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid 
en het kennen van de Hoogheilige is verstand. 
11 Want door mij worden uw dagen vermeerderd, 
worden jaren van leven u toegevoegd. 
12 Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn, 
als gij spot, zult gij dat alleen dragen. 
13 Vrouwe Dwaasheid is luidruchtig, 
enkel onverstand, en zij weet niets; 
14 zij zit bij de deur van haar huis 
op een zetel op de hoogten der stad 
15 om te nodigen wie op de weg voorbijgaan, 
die hun paden recht maken: 
16 Wie onverstandig is, kere zich hierheen; 
is iemand verstandeloos, dan zegt zij: 
17 Gestolen water is zoet, 
heimelijk gegeten brood is smakelijk. 
18 Maar hij weet niet, dat daar schimmen zijn, 
dat haar genodigden zijn in de diepten van het dodenrijk. 
 
Wij luisteren naar: Psalm 139 : 1 en 8 (Liedboek) 
 

        1  HEER, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor Uw ogen.  

 

        8  Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met Uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor Uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met Uw zorgen. 

 

Preek: vanuit Spreuken 9 : 10 
 

 10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid 
en het kennen van de Hoogheilige is verstand. 
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Wij luisteren naar: Gezang 293 : 1 en 3 (Liedboek) (couplet 3 gewijzigde vorm)  
 
1       3 
Wat de toekomst brengen moge, Laat mij niet mijn lot beslissen: 
mij geleidt des Heren hand;  zo ik mocht ik durfde niet. 
moedig sla ik dus de ogen  Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
naar het onbekende land.  als Gij mij de keuze liet! 
Leer mij volgen zonder vragen; Wil mij als een kind behandlen, 
Vader, wat Gij doet is goed!  dat alleen de weg niet vindt: 
Leer mij slechts het heden dragen neem mijn hand in Uwe handen 
met een rustig, kalme moed!  en geleid mij als Uw kind. 
  
Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de kindernevendienst en 
nevendienst+. 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Wij luisteren naar: Gezang 477 : 1 (Liedboek) 
 
Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan einde van 
de dienst. 
 
        1 Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
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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 bij de liturgische tafel te feliciteren. In 
gevolg van adviezen van het 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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