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Zingen: Wacht op de Heer (Sela) 
 

Wacht op de Heer, 
Zijn dag is nabij. 
Wacht op de Heer, 
houd moed. Hij komt! 

 
*Welkom en mededelingen 
 
 

Zingen: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (Gezang 118, Liedboek) 
 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

  
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 96:1 en 6 (Liedboek)  
 

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing Zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van Zijn gunstbewijzen. 
 



 

 
 

 

In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aard' en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 
 

*Lezen van de geboden 
 

Zingen: Lofzang van Maria 3 en 4 
 

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. 

 

Des Heren kracht is groot;  
Zijn arm verstrooit, verstoot  
die hoog zijn in hun ogen.  
Hun tronen zijn niet meer,  
maar gunstrijk wil de Heer  
eenvoudigen verhogen.  
 

*Lezen van het doopformulier: 
 
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen: 
 In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde 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 ondergang in 
en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt onze onreinheid van onze ziel 
aangewezen. Zo worden wij opgeroepen 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 ons de Heilige Doop de afwassing van de 
zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader 
en van de Zoon en van 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 
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 in de gemeenschap van Zijn dood en 
opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor 
God 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 uiteindelijk in de 
gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen 
ontvangen. 
 In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door 
God door middel 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, in heel ons denken en met al onze krachten.  
Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, 
godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonden vallen, 
moeten we 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 kleine 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 tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor 
ons en onze kinderen: `Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en 
tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een 
God, en uw zaad na u`. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: `Want u komt 
de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre 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 (onder het nieuwe verbond) de doop in plaats van de besnijdenis is 
gekomen, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en 
van Zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het 
opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. 
 
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. 
 
(tijdens het zingen wordt Julia binnengebracht) 
 
*Gebed 
 
Vragen aan de ouders: 
Geliefden in de Heere Jezus Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een 
instelling van God is om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te verzegelen. 
Daarom moeten wij de doop met dat doel, en niet uit gewoonte of bijgeloof, 
gebruiken.  
Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zó gezind zijn, verzoek ik jullie op te 
staan en van jullie kant op de volgende vragen oprecht te antwoorden: 
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden 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 gedoopt behoren te 
zijn? 
Ten tweede: 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? 
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dat dit kind van wie u vader en 
moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te 
laten onderwijzen? 
 



 

 
 
* Julia wordt gedoopt. 
 
Zingen: Psalm 134:3 (staand) 
 

            Dat ’s Heren zegen op u daal’ 
 Zijn gunst uit Sion u bestraal 
 Hij schiep ’t heelal Zijn naam ter eer: 
 Looft, looft dan aller Heren Heer 
*Gebed 
 

*Kindermoment / Kerstproject 
 

Zingen: Heel gewoon (OTH 410) 

Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of 'n dure woning, 
wie had dat ooit gedacht. 
Door te worden als 'n kind 
heel eenvoudig, 
door te worden als 'n kind 
heel klein, 
kon Hij onze Koning worden, 
kon Hij de Redder zijn.  

 

*Schriftlezing: Lukas 1: 26-38 en 46-50 
 
26  In de zesde maand zond God de engel Gabriël  

naar de stad Nazaret in Galilea,  
27  naar een meisje dat was uitgehuwelijkt  

aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.  
Het meisje heette Maria. 

28  Gabriël ging haar huis binnen en zei:  
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heere is met je.’  

29  Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden  
en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 

30  Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria,  
God heeft je zijn gunst geschonken.  

31  Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren,  
en je moet Hem Jezus noemen.  



 

 
 
 

32  Hij zal een groot man worden  
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd,  
en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.  

33  Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob,  
en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

34  Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren?  
Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’  

35  De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen  
en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.         
Daarom zal het Kind dat geboren wordt,  
heilig worden genoemd en Zoon van God.  

36  Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge 
leeftijd.  
Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar,  
in de zesde maand van haar zwangerschap,  

37  want voor God is niets onmogelijk.’ 
38  Maria zei: ‘De Heere wil ik dienen:  

laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’  
Daarna liet de engel haar weer alleen.(…) 

46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 
47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 
48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares.  

Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 
49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan  

en heilig is Zijn Naam. 
50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht  

over hen die Hem vrezen. 
 
 

Zingen: O kom, o kom, Immanuël (Gezang 125, Liedboek) 
 
 

O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 



 

 
 
 

 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!  

 

*Verkondiging 
 

Zingen: Psalm 85: 4 (OB) en 4 (NB) 
 

Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog; 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 

 

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 

        *Dankgebed 
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Hineni zingt: Psalm 91 (Sela) 

De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 

 

In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 

 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer:  
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U. 

 

Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 



 

 
 

Ik bevrijd wie mij liefheeft  
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je  
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 
Staande zingen: Psalm 33:8 (Weerklank) 
 

Laat ons des HEREN lof ontvouwen. 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op zijn naam vertrouwen, 
die naam, zo heilig, groot en goed. 
Zend, o grote Koning, 
uit uw hemelwoning 
uw genade neer. 
Wij, die U belijden, 
ons in U verblijden, 
hopen op U, HEER. 

 
*Zegen 


