
Liturgie zondag 10 januari 2021 

MORGENDIENST - 9:30 uur 
Ps. 119: 33 
Tien geboden 
Ps. 119: 22 
Mat 3: 1 – 12 
Ps. 51: 1 
Ps. 38: 9 
Ps. 126: 3 
 
Tekst: Mat 3: 11 en 12 
 
Samenvatting:  JOHANNES EN CHRISTUS 

1. Dopen met het water – vers 11a 
2. Dopen met de Geest – 11b 
3. Brengen in de schuur – 12a 
4. Branden met het vuur – 12b 

 
  
MIDDAGDIENST - 14:30 uur 
Ps. 66: 5 
Psalm 68: 1 – 14 
Ps. 68: 7 
Ps. 55: 4 
Ps. 45: 6 
  
Tekst: Psalm 68 vers 14 
  
Samenvatting: 
De goudgele vleugels 

1. Met roet besmeurd; 
2. In de verdrukking geoefend; 
3. Van de zon beschenen 

 
 
AVONDDIENST - 18:00 uur 
Ps. 51: 4 
NGB 34 (eerste helft, tot en met ‘Kanaän’) 
Ps. 16: 1 
Hand. 8: 26 – 40 
Ps. 42: 2 
Ps. 42: 4 
Ps. 22: 5 
 
HC zondag 26 
 
Samenvatting: DOOPONDERWIJS 

1. Uitlegging – 69 
2. Verdieping – 70 
3. Fundering - 71 

Zie bijlage: tot en met vraag 18 



Bijlage bij liturgie zondag 10 januari 2021 
 

 

Artikel 34 VAN DEN HEILIGEN DOOP  
 

Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, Die het einde der wet is, door Zijn 

vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die 

men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden; en 

dat Hij, afgedaan hebbende de besnijdenis, die met bloed geschiedde, in de 

plaats daarvan heeft verordend het sacrament des Doops, door hetwelk wij 

in de Kerke Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religies 

afgezonderd worden, om geheellijk Hem toegeëigend te zijn, Zijn merk en 

veldteken dragende; en het dient ons tot een getuigenis dat Hij in 

eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadig Vader. Zo heeft Hij dan 

bevolen te dopen al degenen die de Zijnen zijn, in den Naam des Vaders en 

des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met rein water; ons daarmede te 

verstaan gevende dat, gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, 

wanneer wij daarmede begoten worden, hetwelk op het lichaam desgenen 

die den Doop ontvangt gezien wordt, en hem besprengt, alzo het bloed van 

Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door den Heiligen Geest, haar 

besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit 

kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke 

water geschiedt, maar door de besprenging des dierbaren bloeds des Zoons 

Gods, Die onze Rode Zee is, door Welke wij moeten doorgaan, om te 

ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het 

geestelijke land Kanaän.  

 

Tot zover. 


