
Liturgie zondag 17 januari 2021 

MORGENDIENST - 9:30 uur 
Ps. 42: 4 
De wet des Heeren 
Ps. 119: 23 
Mat. 3 
Ps. 45: 1 
Ps. 2: 4 
Ps. 89: 9 
 
Tekst:  Mat 3: 16 en 17 
Samenvatting: DE MIDDELAAR DOOR JOHANNES GEDOOPT 
1. De doop begeerd – verband 
2. De doop ondergaan – 16a 
3. De doop bevestigd – 16b en 17 

 
  
MIDDAGDIENST - 14:30 uur 
Ps. 89: 19 
Openbaring 4 
Ps. 111: 2 
Ps. 89: 15 
Ps. 92: 8 
 
Thema: de groene regenboog  
1. De plaats van die boog 
2. De vorm van die boog 
3. De betekenis van die boog 

 
 
AVONDDIENST - 18:00 uur 
Ps. 39: 3 
NGB 34, tweede gedeelte 
Ps. 17: 4 
Titus 3: 1 – 11 
Ps. 81: 4 
Ps. 106: 3 
Ps. 32: 4 
 
HC zondag 27 
Samenvatting: DOOPONDERWIJS VOORTGEZET 
1. Tegen overschatting – 72 (pas op) 
2. Tegen onderschatting – 73 (toch) 
3. Tegen geringschatting – 74 (ook kinderen) 
  
Van harte Gods zegen op Zijn dag! 
 

 
 
 



Bijlage bij liturgie zondag 17 januari 2021 
 

 
Artikel 34 VAN DEN HEILIGEN DOOP  
 

Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament, en hetgeen dat 

zichtbaar is; maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid 

wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en 

reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze 

harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende 

een ware verzekerdheid Zijner Vaderlijke goedheid, ons den nieuwen mens 

aandoende, en den ouden uittrekkende met al zijn werken. 

Hierom geloven wij, dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te 

komen, die moet maar ééns gedoopt worden met den enigen Doop, zonder 

dien immermeer te herhalen; want wij kunnen ook niet tweemaal geboren 

worden. Doch deze Doop is niet alleen nut zolang het water op ons is en wij 

het water ontvangen, maar ook al den tijd onzes levens. 

Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn 

met een enig doopsel, dat zij eens ontvangen hebben, en daarenboven 

verdoemen den doop der kinderkens der gelovigen; dewelke wij geloven dat 

men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, 

gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die 

onzen kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft Zijn bloed niet 

minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen, dan Hij gedaan 

heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en 

het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft; gelijk de 

Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en 

stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een 

lammeken, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, 

hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de Doop 

aan onze kinderen; welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus den Doop 

noemt de besnijdenis van Christus. 

 

Tot zover. 


