
“Heb je 

Mij 

lief?” 

 
 
 

 

 

Welkom in Hervormde Gemeente Besoyen 
 

Tijdens deze bijzondere gezinsdienst van 12 april 2015 om 10:00 uur 
wordt de doop bediend aan:  

 
Joah Geert Heijkoop 

& 

Nathan Pieter Jan van Tilborgh 
 
 
 

 

 

Voorganger:         Dominee A. de Wit 

Organist:    Maarten van Kapel 

Met medewerking van:   Combo gezinsdiensten 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welkom, mededelingen en bloemengroet 
 

Intochtslied   OTH 451 Vertel het aan de mensen 
(Indien mogelijk staande) 
 

Vertel het aan de mensen   
wie liefde heeft: Jezus!   
Vertel het aan de mensen   
wie vrede geeft: Jezus!   
Vertel het aan de mensen   
dat Jezus leeft;    
vertel het aan de mensen   
 
Want iedereen moet weten 
wie liefde heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten 
wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Samenzang   Psalm 9 
 
1  Ik zal met al mijn hart den HEER, 

Blijmoedig geven lof en eer; 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen. 

 
2 Ik zal in U, mijn God, van vreugd 

Opspringen, in den geest verheugd; 
Uw naam zal door mijn psalmgezangen, 
O Allerhoogste, lof ontvangen. 

 

Lezen van de Geloofsbelijdenis  

 



Samenzang     Gezang 334 
(Joah en Nathan worden binnengebracht) 

 

1 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. 

 

2  Laat dit woord dan allermeest 
helder klinken in onz' oren: 
wie door water en door Geest 
niet als kind werd nieuwgeboren 
wordt door U niet aangenomen, 
kan in 't rijk van God niet komen. 

 

Formulier om de Doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen 
 
Onderwijzing 
De kern van de leer van de Heilige Doop omvat drie punten: 

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 
Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons 

de onderdompeling in en de besprenkeling met het doopwater. De onreinheid 
van ons hart wordt ons daardoor voor ogen gesteld. Zo komt de vermaning 

tot ons om onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen, en onze 

reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. 
In de tweede plaats verklaart en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing 

van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de 
naam van de Vader, de  Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in 

de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met 

ons een eeuwig verbond der genade sluit, 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. 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 zo in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, dat 

wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend worden. 

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 wil om ons tot 

lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toe-eigenen wat wij in 



Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse 

vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van de 
uitverkorenen in het eeuwige leven smetteloos een plaats zullen ontvangen. 

In de derde plaats, omdat in elk verbond twee partijen aanwezig zijn, worden 
wij door God door middel van de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe 

gehoorzaamheid. Dit houdt in dat wij deze enige God -Vader, Zoon en Heilige 

Geest- aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel 
onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook 

dat wij niet wereldgelijkvormig leven, onze oude natuur doden en wandelen in 
een nieuw godvruchtig leven. 

En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods 

genade niet wanhopen en ook niet in de zonde blijven liggen. Want de doop is 
een zegel en volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond 

der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, 
mogen we hen daarom van de doop niet uitsluiten.  

Want evenals zij ook zonder dat zij het weten aan de veroordeling in Adam 
deel hebben, 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'.  
Petrus verklaart dit ook 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 onder het oude verbond bevolen de 
kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een verzegeling van het verbond 

en van de gerechtigheid van het geloof. Evenzo heeft Christus de kinderen 
omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe 

verbond de doop de vervulling van de besnijdenis is, zal men de jonge 
kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond dopen. De 

ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin diepgaander te 

onderwijzen. 
 

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: beelden van de doop. Wij bidden U, pleitend op 



Uw grondeloze barmhartigheid, dat U dit kind 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 worden en ook met Hem mogen opstaan in een nieuw 

leven; dat hij zo het kruis in de dagelijkse navolging van Christus, blijmoedig 
dragen mogen. Hem zo aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en 

vurige liefde. Laat hen dit leven, dat toch niets anders is dan een voortdurend 

sterven, door Uw genade getroost verlaten. En geef dat hij op de jongste dag 
voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikking mogen 

verschijnen. Wij bidden U dit alles in de naam van onze Heere Jezus Christus, 
die met U en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Samenzang   Gezang 334 
   

3 Niemand, die ons helpen kan, 
 niemand kan ons kind beschermen. 
 Wie zijn wij? Neem Gij het dan,  
  draag het in uw groot erbarmen. 
  Dat het vroeg U in dit leven 
  ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 
Doopbelofte 

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een inzetting van 
God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom 

moeten wij dit sacrament met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit 
bijgeloof gebruiken.  

 
Opdat het dan voor allen duidelijk wordt dat u  zo gezind bent, zult u op de 

volgende vragen oprecht antwoorden: 

Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en 
geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel 

onderworpen, toch in Christus geheiligd zijn en daarom, als leden van zijn 
gemeente, behoren gedoopt te zijn? 

Ten tweede: Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in 

de artikelen van het christelijk geloof samengevat en hier in de christelijke 
kerk onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u de 
vader en de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 

onderwijzen of te laten onderwijzen? 

 
Wat is hierop uw antwoord voor God en Zijn Heilige gemeente? 

 



Samenzang  Gezang 334 

 
5 Al het onz’ is U gewijd, 
  ’t liefste wat Ge ons toevertrouwde 
  wordt als offer U bereid.  
  Gij alleen kunt het behouden.  
 Schrijf de naam door ons gegeven 
  in het levensboek ten leven. 
 

Kinderen uit de kerk en crèche mogen naar de doopvont komen  
 

De kinderen zingen:  OTH 457 Weet je dat je een parel bent 
 

Refrein  Weet je dat de Vader je kent,  
weet je dat je van waarde bent, 

  weet je dat je een parel bent,  
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand. 

 
Ik weet dat de Vader mij kent,  
ik weet dat ik van waarde ben, 
Ik weet dat ik een parel ben,  
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. Refrein 

 

Bediening van de doop 
 

Samenzang  Psalm 134  
(Indien mogelijk staande) 
 

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’! 

 

Kinderen gaan terug naar hun plaatsen  
 

Dankgebed en gebed om de opening van de Schriften 
 

 



Schriftlezing   Johannes 21:1-19 (Herziene Statenvertaling)  

 
De verschijning aan de zee van Tiberias  
 1  Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de 
zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich als volgt:  
 2  Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd,  
en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was,  en de zonen van 
Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen.  
 3  Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij 
gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord 
van het schip; en in die nacht vingen zij niets.  
 4  En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, 
maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was.  
 5  Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij 
het eten? Zij antwoordden Hem: Nee.  
 6  En Hij zei tegen hen:  Werp het net uit aan de rechterkant van het 
schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet 
meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.  
 7  De discipel dan  die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de 
Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij 
het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee.  
 8  En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren 
niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en 
sleepten het net met de vissen.  
 9  Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met 
vis daarop liggen, en brood.  
 10   Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen 
hebt.  
 11  Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote 
vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde 
het net niet.  
 12  Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand 
van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten 
dat het de Heere was.  
 13  Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis 
eveneens.  
 14  Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen 
openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.  
 



Jezus en Petrus  
15  Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen 
Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? 
Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen 
hem: Weid Mijn lammeren.  
 16  Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van 
Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U 
houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.   
 17  Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, 
houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer 
tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem:  Heere, U weet 
alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn 
schapen.  
 18   Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u 
uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw 
handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar 
u niet heen wilt.  
 19   En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God 
verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg 
Mij!  
 

Kinderen groep 1 t/m 4 mogen naar de zondagsschool 
 

Samenzang   Psalm 25 

 
6  Wie heeft lust den HEER te vrezen, 

't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 

Woordverkondiging ”Heb je Mij lief?” 
  

 

 

 



Samenzang    Psalm 116 

 
1 God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 

Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 

 
11  Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecte 

 
Tijdens de collecte wordt het dooplied van Sela gezongen.   

 
Kerkrentmeesters:  Werk in eigen gemeente 
Diaconie:    F.D. Roosevelthuis, een vakantie  
     accommodatie voor mensen die dagelijks  
     zorg nodig hebben om er toch tussenuit te   
     kunnen.   
 

Kinderen komen terug van de zondagsschool 
 

Slotliederen   OTH 402 God kent jou vanaf het begin 
(Indien mogelijk staande)  
 

Refrein  God kent jou vanaf het begin.  
   Helemaal van buiten en van binnenin.  
   Hij kent al je vreugde en al je verdriet.  
   Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 2x 
 



 

 En weet je wat zo mooi is;  
  bij Jezus voel je je vrij  
  om helemaal jezelf te zijn,  
  want Hij houdt van jou.  
  Ja, Hij houdt van jou. Ja,  
  Hij houdt van jou en mij. Refrein 2x 
 
   OTH 431 Jezus is de Goede Herder  
 

Refrein  Jezus is de goede Herder.  
   Jezus, Hij is overal.  
   Jezus is de goede Herder,  
   brengt mij veilig naar de stal. 
 
 Als je 's avonds niet kunt slapen  
  en je bang in 't donker bent,  
  denk dan eens aan al die schaapjes,  
 die de Heer bij name kent. Refrein 
 
 En wanneer je soms alleen bent  
  en je hart is vol verdriet,  
  denk dan aan de goede Herder,  
  Hij vergeet zijn schaapjes niet. Refrein 
 

Heenzending en zegen 
 

Uitleidende muziek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fijn dat u er was! Na de dienst is er in de hal van De Rank gelegenheid 
om de doopouders te feliciteren. Ook wordt U van harte uitgenodigd 
voor ontmoeting met koffie en thee in gemeentecentrum De Rank.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u op deze kerkdienst reageren? Reacties en/of opmerkingen zijn 
van harte welkom!  
Telefoon: 0416-332718 of mail adewit@solcon.nl 
Meer informatie over onze gemeente? www.kerkinbesoyen.nl 
 
Hartelijke groeten,  
Dominee de Wit & de commissie gezinsdiensten   

mailto:adewit@solcon.nl
http://www.kerkinbesoyen.nl/

