
 
 

Liturgie 
 

Voor de eredienst op 16 januari 2022 
 

Hervormde Gemeente Zegveld 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan  
Petrus Willem Kastelein 

 
 

Voorganger:  ds. T. Jacobs, Leiden 
Ouderling : Huibert Brak 
Koster:   Henk Oskam 
Organist:   Arco Baelde 

 

 

 



2 
 

Inleidend orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Zingen: Weerklank 596  ‘Als je bidt zal Hij je geven’ 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, 
zal Hij opendoen. 
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, 
Halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Als je de Vader vraagt om een brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden, klein of groot, 
heus Hij vergeet er niet één. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 45: 1 
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
zal 't schoonste lied van enen Koning zingen; 
terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 
gaat al het schoon der mensen ver te boven. 
Gena is op uw lippen uitgestort, 
dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 
 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen: Psalm 95: 1 
Komt, Iaat ons samen Isrels HEER, 
de rotssteen van ons heil, met eer, 
met Godgewijden zang ontmoeten! 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
met een verheven lofgedicht, 
en blijde psalmen, juichend groeten. 
 
Openingsgebed 
 
Schriftlezingen 
Marcus 1: 1 en 14-20 
1. Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. 
 
14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte 
het Evangelie van het Koninkrijk van God, 
15. en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; 
bekeer u en geloof het Evangelie. 
16. En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn 
broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 
17. En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van 
mensen wordt. 
18. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 
19. En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen 
waren. 
20. En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter 
met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna. 
 
Jesaja 52: 7-10 
7. Hoe lieflijk zijn op de bergen 
de voeten van hem die het goede boodschapt, 
die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, 
die heil laat horen, 
die tegen Sion zegt: 
Uw God is Koning. 
8. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, 
tezamen juichen zij, 
want zij zullen het zien, oog in oog, 
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als de HEERE terugkeert naar Sion. 
9. Breek uit in gejubel, juich tezamen, 
puinhopen van Jeruzalem, 
want de HEERE heeft Zijn volk getroost, 
Hij heeft Jeruzalem verlost. 
10. De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot 
voor de ogen van alle heidenvolken; 
en alle einden der aarde zien 
het heil van onze God. 

 
Zingen: Weerklank 309: 1  
(tijdens het voorspel wordt Pieter de kerk binnengebracht) 
 

Here Jezus, wij zijn nu  
in het heiligdom verschenen,  
met ons kind gaan wij tot U, 
wil uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem wordt vernomen:  
laat de kind’ren tot Mij komen. 
 
Lezing 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 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 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 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 in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft. Zo 
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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 in zich heeft, worden wij door God 
door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe 
gehoorzaamheid. Dit betekend dat wij innig verbonden 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 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 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 
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 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 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 (onder het nieuwe verbond) de doop in plaats van de besnijdenis 
gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van 
God en van Zijn verbond dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen in 
het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. 

 
 
Gebed 
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Vragen aan de ouders: 
Geliefden in de Heere Christus, u hebt 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 u zo gezind bent, zult u van uw kant 
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, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn 
gemeente behoren gedoopt te zijn? 
   Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in 
de artikelen van het christelijke 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 deze kinderen van wie u 
vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw 
vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 

 
Moment voor de kinderen (kinderen komen naar voren) 

 
Bediening van de Heilige Doop aan: Petrus Willem Kastelein  
 
"Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het 
Woord dat u als evangelie verkondigd is." -  1 Petr. 1:25 
 
 
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  
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Zingen: Psalm 40: 8   
(onder het voorspel verlaat Pieter de kerk en kunnen de kinderen naar de 
opstapgroep) 
 

Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 
die naar U zoeken t' elken stond'. 
Leg steeds uw vrienden in den mond: 
"De grote God zij eeuwig lof en eer!" 
Schoon 'k arm ben en ellendig, 
denkt God aan mij bestendig. 
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 
mijn redder, o mijn God, 
bestierder van mijn lot, 
vertoef niet, hoor mijn klacht. 
 
Preek  
kerntekst Markus 1: 15 
thema: ‘Het evangelie horen’ 
 
Zingen: Psalm 103: 10 
De HEER heeft Zich, als d' allerhoogste Koning 
een troon gevest in Zijne hemelwoning, 
Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. 
Looft, looft, de HEER, gij Zijne legermachten, 
gij eng'len, die Hem dient met heldenkrachten, 
en vaardig past op 't woord van Zijnen mond.   
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: Weerklank 441:1 en 2 (staande)  
Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
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troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet. 
Als het zicht mij ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte voor de diaconie en het kerkbeheer 
Uw gift kan worden overgemaakt naar de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters NL18 RABO 0341 909696 (kan ook via de appostel app). 

 
 


