
LLiittuurrggiiee    

voor de eredienst op zondag  

 

2 OKTOBER 2022 

IN DE HERVORMDE KERK TE AALST 
 

DDooooppddiieennsstt  eenn  IIssrraaëëllzzoonnddaagg    
 



Hervormde Gemeente Aalst  ,  2 oktober 2022 2 

Hervormde Gemeente Aalst 

 
Website 
www.hervormdaalst.eu 
 
Predikant 
Ds. J. Domburg 
Goudenregenlaan 52 
5308 LH  Aalst 
0418-640458 
predikant@hervormdaalst.eu  
 
Scriba 
Ouderling P. van den Boogert 
scriba@hervormdaalst.eu  
 

Kerkdiensten: 
Iedere zondag in de witte Dorpskerk om 9.30 en 18.30 uur. 
 
Kerkdienst live, later terugluisteren: 
http://hervormdaalst.eu/diensten/diensten-beluisteren/  
 

Iedereen van harte welkom! 
 

 

Voorganger in de dienst van vandaag is: 

Ds. J. Domburg 

 
Ouderling van dienst: Wim van Dalen. 

Mededelingen:  Alfred Sprong  

Organist:  Adrie Bragt  

Koster:  Hans Bisschop 

http://www.hervormdaalst.eu/
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Hartelijk welkom in deze eredienst.  

Speciaal welkom aan onze gasten..   

We verwachten samen Gods zegen! 

In deze dienst worden Jan Gerrit van der Zalm en 

 Rivka Maria Johanna Quik  

gedoopt  

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

We Zingen (zo mogelijk staande): 

Psalm 42:1  

 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen?  

 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

We zingen :  

Psalm 29:1 en 6 

Aardse machten, looft den HEER; 
Geeft den HEERE sterkt' en eer; 
Dat de lof van 's Hoogsten naam 
Aller groten roem beschaam'. 
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     Vorsten, 't voegt u, Hem, in’t midden 
Van Zijn heiligdom, t' aanbidden: 
't Voegt u, met de Godgetrouwen, 
's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen. 
 
Looft den HEER, die wond'ren werkt; 
Israël, Zijn volk, versterkt; 
Hem, die Jacobs heilig kroost 
Zeeg'nen zal met vreed' en troost 
 
 

Tien Geboden en de samenvatting 

 

We zingen:  

 Psalm 118:9 

De HEER wou mij wel hard kastijden, 

Maar stortte mij niet in den dood; 

Verzachtte vaderlijk mijn lijden, 

En redde mij uit allen nood. 

Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden, 

De poorten der gerechtigheid; 

Door deze zal ik binnen treden, 

En loven 's HEEREN majesteit.  
 

 

BEDIENING HEILIGE DOOP 

Lezen van het Formulier om de Heilige Doop te bedienen 

aan de kleine kinderen van de gelovigen. 

 

De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de 

volgende drie delen. 
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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 (Efeze 2:3, 

Johannes 3:3). Dat leert ons de ondergang in en de 

besprenkeling met het water (Romeinen 6:4). 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 

(Handelingen 22:16). Daarom worden wij gedoopt in de 

naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest (Matthéüs 28:19). 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 (Romeinen 8:17). Daarom wil Hij ons met al 

het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat 

kwade voor ons doen meewerken ten goede (Romeinen 

8:28). 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 (1 Johannes 1:7). 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 



Hervormde Gemeente Aalst  ,  2 oktober 2022 6 

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 

(Efeze 5:27). 

 

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 

met deze enige God - Vader, Zoon en Heilige Geest - Hem 

vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel 

onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten 

(Matthéüs 22:37; Lukas 10:27). Verder, dat wij ons van de 

wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een 

nieuw, godvruchtig leven wandelen (Titus 2:12). En 

wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten 

wij aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in 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 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 
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een God te zijn, en voor uw nageslacht na u’ (Genesis 

17:7). Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: 

‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor 

allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe 

roepen zal’ (Handelingen 2:39). Daarom heeft God 

vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze 

besnijdenis was een zegel van het verbond en van de 

gerechtigheid van het geloof (Romeinen 4:11). Zo heeft 

ook Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd 

en gezegend (Markus 10:16). 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 te dopen. De ouders 

hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin 

uitvoeriger te onderwijzen. 

 

Opdat wij deze heilige instellingen van God tot Zijn eer, tot 

onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen 

bedienen, laten wij Zijn heilige naam aanroepen: 

 

Gebed 

Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw streng 

oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, 

met de zondvloed gestraft. Maar U hebt de gelovige 

Noach met zijn achten in Uw grote barmhartigheid 

behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met 

heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar Uw volk 

Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de 

doop wordt aangeduid. Wij bidden U, pleitend op Uw 

grondeloze barmhartigheid, dat U dit kind in genade 

wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon, 
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Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met Hem in Zijn 

dood begraven wordt en met Hem mag opstaan in een 

nieuw leven; haar kruis in de dagelijkse navolging van 

Christus blijmoedig mag dragen en Hem toegewijd zijn 

met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde; 

opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een 

voortdurend sterven, door Uw genade getroost mag 

verlaten en dat zij op de jongste dag voor de 

rechterstoel van Christus, Uw Zoon onbevreesd mag 

verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw 

Zoon, die met U en de Heilige Geest, een enig God, leeft 

en regeert in eeuwigheid. Amen. 

 

We zingen (bij het binnendragen van de dopelingen):  

 Psalm 105:1 en 5 

 Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

 
 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. 

  

 

Woord tot de kinderen 
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Beantwoording doopvragen doopformulier 
Geliefde 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 het 
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 jullie 
kind, van wie u de vader en moeder bent, bij het 
opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen 
en te laten onderwijzen?   
 

Wat is hierop uw antwoord: 

Dirk-Jan en Johanneke van der Zalm. 

Gert-Jan en Cynthia Quik. 

 

     Antwoord: Ja 
 

Bediening van de Heilige Doop aan: 

Jan Gerrit van der Zalm 

Rivka Maria Johanna Quik 
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    We zingen (zo mogelijk staande): Psalm 134 : 3 

 

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 en gebed om de opening van het Woord  

 
Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken 
en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed 
van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden 
vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot 
leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen 
hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop 
verzegelt en bekrachtigt. 
 
Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U 
dit gedoopte kind door Uw Heilige Geest altijd wilt 
regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed 
wordt en meer en meer mag groeien in de Heere Jezus 
Christus. Geef dat zij zo Uw Vaderlijke goedheid en 
barmhartigheid, die U haar en ons allen hebt bewezen, 
zal belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige 
Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus, leven, en 
moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk, 
strijden en mag overwinnen.  
 
Dan zal zij U en Uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige 
Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en 
prijzen.  Amen. 
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Schriftlezing: Mattheüs 14:22-33  

Jezus wandelt op de zee 

22 En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan 

en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de 

menigte weg zou sturen. 

23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg 

op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was 

geworden, was Hij daar alleen. 

24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood 

door de golven, want ze hadden de wind tegen. 

25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, 

lopend over de zee. 

26 En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten 

zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij 

schreeuwden van angst 

27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, 

Ik ben het; wees niet bevreesd. 

28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef 

mij dan bevel over het water naar U toe te komen. 

29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het 

water om bij Jezus te komen. 

30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en 

toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! 

31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen 

hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? 

32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind 

liggen. 

33 Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en 

zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God! 
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De dopelingen worden weggebracht 

 

Inzameling der gaven  
 

1e Collecte: Instandhouding eredienst 

2e Collecte: Kerk en Israël 

3e Collecte: Onderhoud 't Kruispunt 
 

 

We zingen:  

 Psalm 93:3 en 4 

Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld 

Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt 

De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 

Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 

 

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 

Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 

De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 

Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 

 

 

Prediking:  

 
We zingen:  

 Psalm 68:10 en 17 
   Geloofd zij God met diepst ontzag! 

   Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
   Met Zijne gunstbewijzen. 

                Die God is onze zaligheid; 
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Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
   Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 

Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

 

We zingen (zo mogelijk staande):  

Weerklank 471:1, 2 en 4 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 

            Zalig hij, die durft geloven, 
            ook wanneer het oog niet ziet. 
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Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom! 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 

Zegen 

 

 
 

Fijn dat u, jij er was! 
 

Na de dienst is er gelegenheid om  

de doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te  

wensen, onder de toren. 

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag! 


