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4E ZONDAG NA EPIFANIE 
 

In deze dienst wordt de heilige doop bediend 
aan Kyran Roest en Floris van der Brug 

 

en wordt Els Swart bevestigd tot ouderling 
 

THEMA: KINDEREN VAN ABRAHAM, KINDEREN VAN GOD 
 

Voorganger: Ds Gerard de Lang 
Ouderling: Kees van der Linden 

Diaken: Onno Hooglander 
Organist: André de Jager 

Lector: …….. 
 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Lied 972: 1, 3 
Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, 
bij woord en water, brood en wijn, 
waar alles ons een dag voorspelt 
dat hel en dood zijn neergeveld. 
 
Hier staan wij waar uw stem weerklinkt 
en 't eerste licht in duister blinkt 
dat scheiding maakte tussen nacht 
en morgenstond – het leven wacht. 
 
Verstilling 
 
Overdracht ouderling aan predikant 
 
Aanvangspsalm: Psalm 66: 1, 2, 3 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d’aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
Kom, zie nu de geduchte werken  
die God aan mensen heeft gedaan:  
Hij stelde aan de waatren perken,  
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.  
Laat zich ons hart in Hem verblijden:  

God houdt de volken in het oog.  
Zijn rijk is over alle tijden.  
Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 
 
Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wanklen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria (Liedboek 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: Liedboek 340b (staande) 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige,  
Scheppers des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
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 een heilige, algemene,  
christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,   
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 
Doopgebed 
 

Lied: Opwekking 599 (de dopelingen worden de 
kerk binnengedragen) 
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.  
 
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...  
 
Kom tot de Vader … 2x 
 
De liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
De doopouders komen bij het doopvont staan. 
Ook de kinderen mogen naar voren komen. 
 
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? 
 
Bediening van de heilige Doop 
 



 

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 Kyran en Floris, 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 
 
Filmpje ‘Bo en Ko’ 
 
Lied: De Toren van Babel 
Wat moet dat nou? Wat zeg je nou?  
Ik kan je niet verstaan, ik kan je niet verstaan! 
Die toren Yes, die toren No.  
Wat is er fout gegaan, er fout gegaan?  
 
Ik  weet  het niet, ik zie het niet.  
Doe alsjeblieft gewoon, doe alsjeblieft gewoon!  
Die toren Oui, die toren Non.  
Het was een mooie droom, een mooie droom.  
 
Adieu, vaarwel! Het spijt  me wel.  
Wat heeft het nog voor zin, wat heeft het nog 
voor zin?  
Die toren Ja, die toren Nein.   
Ik trek de wereld in, de wereld in!  
 
Hierna verlaten de dopelingen de kerk 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed bij de dienst van het Woord 
 
Schriftlezing: Lucas 3: 1 – 9 en 21 – 22  
1In het vijftiende jaar van de regering van keizer 
Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, 
en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer 
Filippus over het gebied van Iturea en 
Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen 

Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte 
God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon 
van Zacharias. 3Daar ging Johannes in de 
omgeving van de Jordaan verkondigen dat de 
mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer 
moesten komen, om vergeving van zonden te 
krijgen, 4zoals geschreven staat in het boek met 
de uitspraken van de profeet Jesaja: 
‘Een stem roept in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
5Iedere kloof zal worden gedicht, 
elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 
6en al wat leeft zal zien hoe God redding 
brengt.”’ 
7Johannes zei tegen de mensen die massaal 
uitliepen om zich door hem te laten dopen: 
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat 
je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng 
vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer 
gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij 
hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: 
God kan uit deze stenen kinderen van Abraham 
verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van 
de boom: iedere boom die geen goede vruchten 
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 
geworpen.’ 
 
21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus 
was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de 
hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in 
de gedaante van een duif op Hem neer, en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn 
geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ 
 
Antwoordlied: Liedboek 522: 1, 3 
Toen Jezus bij het water kwam, 
waar Hem Johannes wachtte, 
werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 
de volheid der geslachten. 
Hij daalde neer in de Jordaan, 
badwater onzer zonden. 
Zijn leven neemt ons sterven aan, 
zijn bloed heelt onze wonden. 
Zijn sterven is ons leven. 
 
Zo teder als een mens kan zijn, 
zo staat de Zoon des mensen, 
de Zoon van God hier jong en rein, 



 

ons bidden en ons wensen 
vervullend met aanwezigheid. 
Een stem, een duif daalt neder. 
O heilige Drievuldigheid, 
op aarde schoon en teder, 
o God aan ons gegeven. 
 
Preek 
 
Muzikale meditatie 
 
Zingen: Liedboek 975 
Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat te niet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.  
 
Jezus roept ons te belijden  
Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus’ glorie  
is op aarde neergedaald. 
 
Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huiskleur, rangen, standen –  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.  
 
Jezus roept ons tot zijn tafel,  
breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse  
hemelse ontmoetingsplek.  
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  
deel het lied van liefde weer,  
deel het feest voor heilige zondaars,  
wees te gast bij God de Heer. 
 

GELOFTE EN VERBINTENIS VAN EEN AMBTSDRAGER 

 
Inleiding 

De apostel Paulus schrijft: ‘Er zijn verschillende 
gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende 
dienende taken, maar er is één Heer; er zijn 
verschillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is één God die ze allemaal en bij 
iedereen teweegbrengt.’ (1 Kor. 12:4-6) 
En de apostel Petrus zegt: ‘Laat ieder van u de 
gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken 
om de anderen te helpen, zoals het goede 
beheerders van Gods veelsoortige gaven 
betaamt. ’ (1 Petr.  4:10) 
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 
mensen geroepen tot het ambt van ouderling 
en diaken, om samen met de predikanten deze 
dienstbaarheid te bevorderen en dit 
rentmeesterschap vorm te geven tot heil van 
allen en tot eer van de ene en gezegende Naam. 
 
Zuster in Christus, nu je gereed staat je 
ambtswerk te aanvaarden: herinner je altijd met 
dankbaarheid dat het Gods eigen kudde is, die 
je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar 
verworven door het bloed van zijn Zoon (Hand. 

20:28); het is zijn kerk. 
Aanvaard dus je dienst met blijdschap, voed 
jezelf met het Woord van God, volhard in het 
gebed en vertrouw op de kracht van de heilige 
Geest. 
 
Vragen 
Geloof je dat je in je verkiezing door deze 
gemeente door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen? 
 
Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van 
het geloof en wil je je verzetten tegen al wat 
daarmee strijdig is? 
 
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente en voor alle 
mensen die de Heer op je weg brengt, beloof je 
geheim te houden wat je vertrouwelijk ter ore is 
gekomen, en beloof je je taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 
Bevestiging 
 
Lied: Hemelhoog 473 (allen staan) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 



 

O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

           
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Liedboek 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Wegzending en Zegen 
Gemeente zingt: Amen (1x) 
 
Uitleidend orgelspel 
 


