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Oldebroek, Dorpskerk 
Doopdienst op zondag 20 maart 2011 14.30 uur 
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 1-6 | Mattheüs 4: 1-11| HSV 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom & mededelingen 
 
Zingen Lied 45: 1 en 5 

1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
5. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 
'k Heb mij, Heer, in dood en leven 
U gegeven. 
‘k leef, in vreugd en tegenheen, 
‘k leef en sterf voor u alleen. 

 
Votum 

Onze hulp  
in de Naam de ‘s Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 87: 1, 2 en 3 

1 Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER', die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jakobs steden. 

2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 
O schone stad van Isrels Opperheer. 
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, 
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 
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3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is in alle Eeuwen 
En op alle plaatsen 
En dat met name in verbondenheid 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 87: 4 en 5 

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

5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speellien op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

 
Bediening van de Heilige doop aan drie kinderen 
Doopformulier 
 
Zingen  

Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt 

En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
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-Refrein- 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend 
de liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt 

-Refrein 2x- 

De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

Doop 
 
Zingen Psalm 134: 3 

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' 

 
Ouders en pas gedoopte kinderen worden door kinderen toegezongen. 
 
Vervolg Doopformulier 
Dank Gebed 
 
Gebed 
 
Orgelspel 
 
Schriftlezingen   
1e Lezing Deuteronomium 8: 1-6 

1 U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, 
talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en 
in bezit neemt 
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2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig 
jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou 
stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. 
3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende 
en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van 
brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. 
4 De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 
veertig jaar.  
5 Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man 
zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt, 
6 en neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door 
Hem te vrezen. 

 
2e Lezing Mattheus 4: 1-11 

1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door 
de duivel. 
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen 
broden worden. 
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, 
maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 
5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte 
van de tempel, 
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er 
staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen 
zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 
7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet 
verzoeken. 
8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de 
koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, 
zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 
11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 

 
Zingen Psalm 105: 5 en 6 
Tijdens inzameling van de gaven 

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. 

6 Al wat Hij Izak heeft gezworen, 
Heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren', 
Aan Jakob, tot een wet gesteld, 
Van al 't beloofde heil verzeld, 
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En aan gans Isrel toegezeid 
Tot Zijn verbond in eeuwigheid. 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 91: 5 

5 Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
Dies heb ik niets te vrezen: 
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
Uw tent zal veilig wezen. 
Hij zal Zijn engelen gebien, 
Dat z' u op weg bevrijden; 
Gij zult hen, in gevaren, zien 
Voor uw behoud'nis strijden. 

Dankgebed 
 
Zingen Psalm 66: 3 en 4 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den HEER' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
Zegen 


