
 

 

BETHLEHEMKERK TE PAPENDRECHT 
31 OKTOBER 2021, 10.00 UUR 

7E ZONDAG VAN DE HERFST 
 

In deze dienst wordt de heilige doop bediend 
aan Owen Moerman, Joep Bode en Livah 

Korteland 
 

Tevens wordt afscheid genomen van de 
aftredende ambtsdragers Jaco Hamerpragt en 
Ineke van Dok, en worden Kees en Marjolein 

van der Linden herbevestigd tot ouderling 
 

THEMA: DE WERKELIJKHEID IS CHRISTUS 
 

Voorganger: Ds Gerard de Lang 
Ouderling: Henk de Jong 

Diaken: Onno Hooglander 
Organist: André de Jager 

Lector: Suzan Huibers 
Kindernevendienst: Elske Kaptein 

 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Lied 218: 1, 3, 4 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U, dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
Dank U voor steun in moeilijkheden,  
altijd ziet U naar mensen om.  
Dank U voor vrienden en voor vreemden   
die ik tegenkom. 
 
Verstilling 
 
Overdracht  
 
Aanvangspsalm: Psalm 100: 1, 2, 4 
Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aard’ alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de HEER dienstvaardig zijn. 
 
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij, 
‘Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
‘zijn volk, de schapen die Hij hoed 
‘en als beminden weidt en voedt.’ 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria: Lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, en van eeuwig-
heid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 

 
Onderwijzing 
Om aan heel de aarde te tonen wie Hij is, heeft 
God een volk uitgekozen in Abraham, Isaak en 
Jakob en hun nageslacht. Met dit volk sloot God 
een altijddurend verbond. Het werd de 
erfgenaam van zijn belofte. Anders dan de 
andere volkeren was het niet meer gericht op 
wat je kunt zien, maar op Gods Woord, dat sprak 
van een land dat overvloeit van melk en honing, 
en van een vreugdemaaltijd voor alle volken op 
de Sion. God gaf opdracht de Joodse mannen als 
teken van het verbond te besnijden: zo is het 
volk God zichtbaar toegewijd. De besnijdenis laat 
zien dat Israël zich niet door de wereld laat 
leiden, maar door Gods belofte.  
 
Gods verbond met Abraham was bedoeld voor 
alle volkeren op aarde. Daarom zond God in zijn 
trouw aan die belofte zijn Zoon Jezus Christus 
tot heil voor allen. Als kind van Israël en van het 
verbond van God werd ook Hij besneden. Die 
besnijdenis was voor Jezus zowel een belofte als 
een opdracht. Hij, die zelf zonder zonde was, 
kwam bij zondaars die bekering nodig hebben. 
Hij ging naar Johannes bij de Jordaan en ontving 
de doop der bekering tot vergeving van zonden. 



 

 

Met zijn onderdompeling in het Jordaanwater 
aanvaardde Hij de dienst van Middelaar en nam 
Hij zijn kruis op zich. Hij werd de besnedene van 
hart: Hij gaf zijn leven tot volkomen verzoening 
van al onze zonden. 
 
Aan de kerk heeft Christus bevolen alle volken 
tot zijn leerling te maken door hen te dopen in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
en hun te leren zich te houden aan alles wat Hij 
heeft verteld. Zo worden de mensen 
erfgenamen van Gods belofte aan Abraham en 
zijn volk. Door de doop met water zijn zij 
zichtbaar aan God toegewijd. Daarom worden 
wij en onze kinderen gedoopt in de Naam van de 
drieenige God: van de Vader, omdat Hij de God is 
van het verbond; van de Zoon, omdat Jezus 
Christus het verbond met zijn bloed heeft 
betaald; en van de Heilige Geest, omdat die ons 
leert wat de Zoon heeft gezegd en ons daaraan 
herinnert. Zo worden wij bij de belofte bepaald 
en naar het leven van de dankbaarheid geleid. 

(uit: Dienstboek voor de Protestantse Kerk) 

 
Geloofsbelijdenis: Lied 340b (staande) 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige,  
Schepper van de hemels en de aarde. 
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derden dage wederom opgestaan van de 
doden; 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke 
kerk; 
de gemeenschap der heiligen;  
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 
Amen. 
 

Doopgebed 
 
Lied 334 uit Opwekking (tijdens dit lied worden 
de dopelingen de kerk binnengedragen) 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen. 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
Kom, Heilge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ 
vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
 
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
Kom, Heilge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ 
vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U, Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
Kom, Heilge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ 
vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
 
Gesprekje met de kinderen  
 
Doopvragen en doopbediening 
Geloof je, dat het Evangelie van Gods genade in 
Jezus Christus, waarvan de Schriften van het 
Oude en Nieuwe Testament getuigen, en dat 



 

 

door de Kerk in haar belijdenisgeschriften wordt 
beleden, de enige weg ten leven is? 
 
Geloof je, dat ook jullie kind door de macht van 
de zonde verloren is, maar in Christus Jezus in 
genade is aangenomen en geheiligd, en door de 
Doop in de volle gemeenschap van de Kerk 
wordt opgenomen? 
 
Beloof je het Evangelie van Jezus Christus aan je 
kind door te geven, en het bij het opgroeien 
trouw naar de eredienst en het onderwijs van de 
Kerk te leiden, opdat het zijn Doop zal verstaan 
en Christus zal kennen? 
 
Lied: Psalm 134:3 (ber. 1773) (gemeente staat) 
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. 
 
Vraag aan de gemeente 
U allen die getuige bent geweest van de doop 
van Owen, Joep en Livah, wilt u mee zorg dragen 
voor de opbouw van de kerk, hier in 
Papendrecht of in uw eigen woonplaats, door 
uw gebed en trouw, opdat zij en al onze kinderen 
bij het opgroeien een gemeente vinden, die hen 
opneemt en draagt in de vreugde van het 
geloof? 
Antwoord: Ja, dat beloven wij.  
 
Overhandiging van de doopkaarsen en 
inschrijving in het doopregister van de gemeente 
 
Lied 277 uit Opwekking 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 

Hierna verlaten de dopelingen de kerk en gaan 
de kinderen naar de nevendienst 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed bij de dienst van het Woord 
 
Schriftlezing: Kolossenzen 2: 6 – 19 (NBV) 
6Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw 
Heer aanvaard hebt. 7Blijf in hem geworteld en 
gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u 
geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 
8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen 
door holle en misleidende theorieën die op 
menselijke tradities zijn gebaseerd en zich 
richten op de machten van de wereld en niet op 
Christus. 9Want in hem is de goddelijke volheid 
lichamelijk aanwezig, 10en omdat u één bent met 
hem, het hoofd van alle machten en krachten, 
bent ook u van die volheid vervuld. 11In hem bent 
u ook besneden, niet door mensenhanden, maar 
met de besnijdenis van Christus, door het 
afleggen van het aardse lichaam. 12Toen u 
gedoopt werd bent u immers met hem 
begraven, en met hem bent u ook tot leven 
gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God 
die hem uit de dood heeft opgewekt. 13U was 
dood door uw zonden en door uw onbesneden 
staat, maar God heeft u samen met Christus 
levend gemaakt toen hij ons al onze zonden 
kwijtschold. 14Hij heeft het document met 
voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, 
uitgewist en het vernietigd door het aan het 
kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de 
machten en krachten, hij heeft hen openlijk te 
schande gemaakt en in Christus over hen 
getriomfeerd. 
16Laat niemand u iets voorschrijven op het 
gebied van eten en drinken of het vieren van 
feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is 
slechts een schaduw van wat komt – de 
werkelijkheid is Christus. 18Laat u niet 
veroordelen door mensen die opgaan in 
zelfvernedering en engelenverering, zich 
verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op 
eigen bedenksels. 19Zulke mensen richten zich 
niet naar het hoofd, van waaruit God het hele 
lichaam, door gewrichtsbanden en pezen 
ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.  
 



 

 

Lied 282 uit de Evangelische Liedbundel 
Zijt gij gedoopt in Christus’ dood 
en in zijn graf begraven, 
dan zijt gij daardoor deelgenoot 
van zijne Geestesgaven. 
Geen zonde heers’ meer over u, 
gij toch, gij zijt gestorven. 
Leef slechts het nieuwe leven nu, 
door Jezus u verworven. 
 

Het is des Heilands liefste wens, 
dat die zijn naam belijden, 
niet leven naar de oude mens, 
maar als door Hem bevrijden. 
Zo gij met Hem gekruisigd zijt, 
is u ook macht gegeven, 
om door die doop te allen tijd 
de nieuwe mens te leven. 
 
Preek 
 
Muzikale meditatie 
 
Zingen: Lied 898 
Een vaste burcht is onze God, 
een wal die ‘t kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot 
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat 
geharnast in ’t veld; 
in list en in geweld 
kan geen hem evenaren. 
 
Al onze macht is ijdelheid: 
wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 
Zo gij ’t nog niets wist: 
Jezus Christus is ‘t, 
de Heer van ’t heelal, 
die overwinnen zal, –  
God zelf staat ons terzijde. 
 
Al wordt de wereld ook een hel 
en ’t leven niets dan lijden, 
wij vrezen niet, – Immanuël  
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 
en wat hij ook doet, 

’t is machtloos geweld, – 
zijn vonnis is geveld. 
Eén woord, en hij moet vallen. 
 
Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tyran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, – 
 laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden. 
 

AFSCHEID EN BEVESTGING VAN AMBTSDRAGERS 

 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers 
 

GELOFTE EN VERBINTENIS VAN AMBTSDRAGERS 

 
Inleiding 
 
Vragen 
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze 
gemeente door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen? 
 
En belooft u uw ambt waardig en trouw te 
bedienen met liefde voor de gemeente en voor 
alle mensen die de Heer op uw weg brengt, en 
daarbij alles wat u vertrouwelijk ter ore komt 
geheim te houden?  
 
Lied 672: 3 (allen staan) 
In ´t lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

           
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Mededelingen 
 



 

 

Slotlied: Psalm 117a 
Gij volken looft uw God en Heer 
wilt Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 
Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zingt, zingt Hem, halleluja. 
 
Wegzending en zegen 
Gemeente zingt: Amen (1x) 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 


