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Voorzang - Psalm 93:4 
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. 
 
Votum en groet  

Zingen Gezang 1:1 
Mijn ziel, herdenk met heilig beven, 
Hoe God, met majesteit bekleed, 
Zijn wet op Horeb heeft gegeven, 
Waar Hij deez' woorden horen deed: 

Lezing van Gods Wet en de samenvatting die Christus ons gegeven heeft 
 
Zingen Gezang 1:9 
Och, of wij Uw geboôn volbrachten! 
Genâ, o hoogste Majesteit! 
Gun door 't geloof in Christus krachten, 
Om die te doen uit dankbaarheid. 
 
Gebed op de opening van Woord en Sacrament en de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing – Ruth 3 

1 En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zoude ik u geen rust zoeken, dat 

het u welga? 

2 Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij 

zal dezen nacht gerst op den dorsvloer wannen. 

3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer; maar maak u den 

man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. 

4 En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken, waar hij zal nedergelegen 

zijn; ga dan in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u; zo zal hij u te kennen geven, wat gij doen zult. 

5 En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. 

6 Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat haar schoonmoeder haar geboden 

had. 

7 Als nu Boaz gegeten en gedronken had, en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te 

liggen aan het uiterste van een koren hoop. Daarna kwam zij stilletjes in, en sloeg zijn 

voetdeksel op, en leide zich. 

8 En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte, en om zich greep; en ziet, een 

vrouw lag aan zijn voetdeksel. 

9 En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit 

over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. 
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10 En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! Gij hebt deze uw laatste 

weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij 

arm of rijk. 

11 En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de ganse stad 

mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt. 

12 Nu dan, wel is waar, dat ik een losser ben; maar er is nog een losser, nader dan ik. 

13 Blijf dezen nacht over; voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat 

hem lossen; maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de 

HEERE leeft; leg u neder tot den morgen toe. 

14 Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe; en zij stond op, eer dat de een den 

ander kennen kon; want hij zeide: Het worde niet bekend, dat een vrouw op den dorsvloer 

gekomen is. 

15 Voorts zeide hij: Lang den sluier, die op u is, en houd dien; en zij hield hem; en hij mat zes 

maten gerst, en leide ze op haar; daarna ging hij in de stad. 

16 Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide: Wie zijt gij, mijn dochter? En zij 

verhaalde haar alles, wat die man haar gedaan had. 

17 Ook zeide zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven; want hij zeide tot mij: Kom niet 

ledig tot uw schoonmoeder. 

18 Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal 

niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe. 
 

 
Lezing van het Formulier om de  Heilige Doop aan de volwassenen te bedienen 

In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij 

mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij 

wij wederom geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het 

doopwater, waardoor ons de onreinheid van onzer zielen wordt aangewezen. Zo worden wij 

vermaand een mishagen aan ons zelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen, en onze 

reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. 

In de tweede plaats betuigd en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing van de zonden door 

Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de Naam van God de Vaders, de Zoon en de 

Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in den Naam van de Vader zo betuigt en verzegelt 

ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, 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 doen meewerken ten goede. En als wij in de Naam van de Zoon 

gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden, 

ons in de gemeenschap van Zijn dood en Zijn opstanding inlijft, alzo dat wij van onze zonden 

bevrijd, en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in den 

Naam van de Heilige Geest zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in 

ons wonen, en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in 

Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden, en de dagelijkse vernieuwing van ons 
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leven, totdat wij eenmaal onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven 

onbevlekt een plaats zullen ontvangen.  

In de derde plaats omdat in elk verbond twee partijen aanwezig zijn, zo worden wij ook weder 

van God door de Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij 

dezen enige God, Vader, Zoon en Heiligen Geest, aanhangen, betrouwen, vertrouwen en 

liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze 

krachten. Dat betekent dat wij de wereld verlaten en niet wereldgelijkvormig zullen leven, onze 

oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En wanneer  wij soms uit 

zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet twijfelen, noch in de zonden 

blijven liggen. Want de Doop is een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig 

verbond der genade met God hebben. 

Nu moeten de kinderen van de christenen uit kracht van het verbond gedoopt worden, zonder 

dat zij er iets van begrijpen. Volwassenen echter worden pas gedoopt, wanneer zij met berouw 

hun zonden, belijdenis doen van hun boetvaardigheid en van hun geloof in Christus. Daarom 

heeft niet alleen Johannes de Doper, toen hij in opdracht van God de doop der bekering tot 

vergeving van zonden preekte, slechts hen gedoopt die hun zonden beleden.1 Ook onze Heere 

Jezus Christus heeft Zijn discipelen opgedragen, alle volken te onderwijzen en hen te dopen in 

de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest.2 Hij heeft daaraan de belofte 

toegevoegd, dat wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zalig zal worden. Ook de apostelen 

hebben volgens deze regel gehandeld. Ze hebben, zoals blijkt uit de Handelingen der apostelen, 

geen andere volwassenen gedoopt dan die na bekering met berouw over hun zonden hun 

geloof beleden.3 Daarom mag men ook nu geen volwassenen dopen dan die de rijke inhoud van 

de Heilige Doop uit de prediking van het heilig Evangelie geleerd en verstaan hebben en die 

daarvan en van hun geloof door persoonlijke belijdenis rekenschap afleggen.  

 
Gebed 
Opdat wij deze heilige inzetting van God, tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de 

gemeente bedienen mogen, laat ons Zijn heilige naam aanroepen: Almachtige en eeuwige God: 

U bent het die naar Uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de 

zondvloed hebt gestraft. Maar U hebt de gelovige Noach en de zijnen, acht mensen, in Uw 

grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de verharde Farao met geheel zijn volk 

in de Rode Zee verdronken hebt, maar Uw volk Israël daar droogvoets door geleid hebt, door 

hetwelk de doop beduid werd. Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, dat U 

Bart van Driel  in genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon Jezus Christus wilt 

inlijven: dat hij zo met Hem in Zijn dood begraven wordt en ook met Hem mag opstaan in een 

nieuw leven; dat hij zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus, blijmoedig dragen mag. 

Hem zo mag aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hem dit leven, 

dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door Uw genade getroost verlaten. En 

 
1 Mark. 1 : 4,5; Lukas 3:3 
2 Matth. 28 : 19; Mark. 16 : 15 
3 Hand. 2 : 38; Hand. 8 : 36, 37; Hand. 10 : 47, 48; Hand. 16: 14, 15 
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geef dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikking 

zal mogen verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest, 

één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.  

 

Zingen Psalm 87: 3 en 4  
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

 
Doopgelofte 
Aangezien u, Bart van Driel, de Heilige Doop begeerd te ontvangen als een zegel van uw inlijving 

in Gods kerk, moet duidelijk blijken dat u de christelijke leer waarin u onderwezen bent en 

waarvan u voor ons belijdenis gedaan hebt, niet alleen aanneemt, maar daarnaar ook door 

Gods genade wilt leven. Daarom behoort u voor God en Zijn gemeente op de volgende vragen 

oprecht te antwoorden:  

Ten eerste: Gelooft u in de enige waarachtige God - Vader, Zoon en Heilige Geest- die hemel en 

aarde, en al wat daarin is, uit niets geschapen heeft, en nog onderhoudt en regeert, zo dat er 

niets gebeurt zonder Zijn goddelijke wil?  

Ten tweede: Gelooft u dat u in zonde ontvangen en geboren bent, dat daarom de toorn van 

God op u rust en dat u van nature onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad; en 

dat u met gedachten, woorden en werken de geboden van de Heere dikwijls hebt overtreden? 

Hebt u over deze zonden oprecht berouw?  

Ten derde: Gelooft u dat Jezus Christus, die waarachtig en eeuwig God is en waarachtig mens, 

die Zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, u tot 

een Zaligmaker door God geschonken is; en dat u door dit geloof vergeving van zonden in Zijn 

bloed ontvangt; en dat u door de kracht van de Heilige Geest een lid van Jezus Christus en Zijn 

kerk bent geworden?  

Ten vierde: Stemt u in met de hier geleerde twaalf artikelen van het christelijk geloof die een 

samenvatting zijn van het Woord van God? Hebt u zich voorgenomen in deze leer tot het einde 

van uw leven standvastig te volharden en alle ketterijen en dwalingen die met deze leer in strijd 

zijn te verwerpen? Belooft u in de gemeenschap met de kerk niet alleen trouw het Woord van 

God te horen, maar ook te volharden in het gebruik van het Heilig Avondmaal?  

Ten vijfde: Verklaart u dat u van harte begeert altijd als christen te wandelen en te breken met 

de wereld en haar kwade begeerten, zoals het de leden van Christus en van Zijn gemeente 

past? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen? 



 6   

 
Bediening van de Heilige Doop aan Bart van Driel 
 
Zingen: Psalm 134:3 (Indien mogelijk 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. 

Opdat het dan openbaar is geworden, dat u voor God en Zijn gemeente belijdenis van het 

geloof mocht afleggen en nu ook gedoopt bent in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige 

Geest, wordt u, Bart van Driel, gevraagd om als vader en belijdend lid de doopvragen voor uw 

kinderen Jonathan, David en Rebekka te beantwoorden:  

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 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 Jonathan, David en Rebekka van wie u vader 

bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten 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. 
 
Persoonlijk Woord 
 

Dankzegging 

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 Bart van Driel  door Uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, 

opdat hij christelijk en godvruchtig zal leven en zal groeien in de genade en kennis van onze 

Heere Jezus Christus. Geef dat hij zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hem en 

ons allen bewezen hebt, zal belijden en in oprechte gehoorzaamheid onder onze enige Leraar, 

Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk 

strijden en overwinnen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware 
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God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. 

 

Zingen Psalm 62:4  

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil; 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

 

Collecten – aan het einde van de dienst bent u bij de uitgang van de kerk in de gelegenheid om 
uw gave te geven. 
 
 

Prediking – Thema: Rust, mijn ziel, uw God is Koning. 
 
Zingen Psalm 36:2 
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken. 

Dankgebed 
 
Zingen Psalm 26:12  
Nu stap ik rustig aan; 
'k Betreed een effen baan; 
Mijn God verhoort nu mijn gebed. 
'k Zal Hem, met blijde klanken, 
In Zijn vergaad'ring danken. 
Wanneer Zijn gunst mij heeft gered. 
 
Zegen 
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Er is nu gelegenheid om familie van Driel voor in de kerk de hand te 

drukken en Gods zegen toe te wensen. 
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