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3E ZONDAG VAN DE 40 DAGEN 
 

In deze dienst wordt de Doop bediend aan 
Rhodé Boerman en Maud Vonk 

 

THEMA: BANG VOOR DE DOOP? 
 

Voorganger: Ds Gerard de Lang 
Lector: … 

Ouderling: Els Swart 
Diaken: Marian Molle 

Organist: André de Jager 
Band: Broodhuis 

 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: ‘Thuis’ van Sela 
Welkom thuis, hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis,  
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
 
Met zijn zegenende handen op je 
schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
 
Met zijn mantel om je heen geeft Hij 
bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  
 
Kom maar binnen.  
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest,  
een feest voor jou bereid.  
Welkom thuis, hier mag je zijn.   
De vader viert een feest.   
Welkom thuis  
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest. 
Welkom thuis. 
 
Verstilling 
 
Overdracht aan predikant 
 

Aanvangspsalm: Psalm 86: 2, 4 
Ja, tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
HEER, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 
Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 

Bemoediging en groet 
 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
 

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 
 

Onderwijzing 
 

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: ‘Doop’ (Hemelhoog 502)  
Tijdens het zingen worden de dopelingen de 
kerk binnengedragen 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed  
aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven,  
vrij te zijn. 
 
Reinig ons en vernieuw ons leven, Heer. ) 2x 
Heilig ons en vernieuw ons leven, Heer.   ) 
 
Prijs de Vader,  
prijs de Zoon en heilige Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft  
en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
De ouders komen bij het doopvont staan. 
Ook de kinderen mogen naar voren komen. 
 
Doopvragen en doopbediening 
 
Lied: Psalm 134:3 (ber. 1773) (staande) 
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 Rhodé en Maud, 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 
 



 

Voor de kinderen: ‘Hé, luister mee’ (filmpje) 
 

Lied: Ga je met ons mee naar de overkant 
(filmpje) 
 
Hierna verlaten de dopelingen de kerk 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de dienst van het Woord 
 
Lector leest Psalm 69: 2–4 en 14–19     
2Red mij, God, 
het water staat aan mijn lippen, 
3ik zink weg in bodemloos slijk 
en vind geen grond voor mijn voeten, 
ik ben in diep water geraakt, 
de stroom sleurt mij mee. 
4Uitgeput ben ik van het roepen, 
mijn keel is schor geschreeuwd, 
mijn ogen zijn verzwakt 
van het uitzien naar mijn God. 
 

14En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot U, 
laat dit een uur zijn van mededogen. 
Groot is uw liefde, God, antwoord mij, 
toon uw trouw en red mij. 
15Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink, 
laat mij ontkomen aan wie mij haten, 
haal mij uit dit diepe water. 
16Laat de stroom mij niet meesleuren, 
de diepte mij niet verzwelgen, 
de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten. 
17Antwoord mij, HEER, U bent genadig en 
goed, 
keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan. 
18Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar, 
antwoord mij snel, want de angst benauwt 
mij. 
19Wees mij nabij en bevrijd mij, 
verlos mij van mijn vijanden. 
 
Lied: ‘Stil’ (Opwekking 695) 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels, Heer,  
houd mij vast 
in Uw sterke hand. 
Als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm.  

Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil,  
U bent mijn God! 
 
Vind rust, mijn ziel, 
in God alleen.  
Ken Zijn kracht,  
vertrouw Hem en wees stil.  
Als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil,  
U bent mijn God! 
 
Als de oceaan haar krachten toont … 
 
Dan word ik stil, U bent mijn God. 
 
Lector leest Lucas 12: 49 – 53 
49Ik ben gekomen om op aarde een vuur te 
ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat 
het al brandde! 50Ik moet een doop 
ondergaan, en Ik word hevig gekweld 
zolang die niet volbracht is. 51Denken jullie 
dat Ik gekomen ben om vrede te brengen 
op aarde? Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik 
verdeeldheid kom brengen. 52Van nu af aan 
zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie 
tegen twee en twee tegen drie. 53De vader 
zal tegenover zijn zoon staan en de zoon 
tegenover zijn vader, de moeder tegenover 
haar dochter en de dochter tegenover haar 
moeder, de schoonmoeder tegenover haar 
schoondochter en de schoondochter 
tegenover haar schoonmoeder.’ 
 
Preek 
 
Muzikale meditatie 
 
Zingen: Lied 807 
Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn,  
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 
De bomen hebben wortels, 



 

de bomen mogen stevig staan, 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels, 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen, 
de mensen weten heg noch steg, 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen,  
maar wie is onze weg? 
 
De mensen hebben zorgen, 
het brood is duur, het lichaam zwaar  
en wij verslijten aan elkaar. 
Wie kent de dag van morgen? 
De dood komt lang verwacht. 
 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 
Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: ‘Adonai’ (Opwekking 669) 
Heer van de eeuwigheid,  
laat ons Uw grootheid zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
Kom in Uw wijsheid en macht, 
vol van Uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon Uw heerlijkheid  
en ieder zal U zien die komt in majesteit. 
 
refrein: Adonai, Adonai,  

dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! 
Adonai. 
 
Zie Jeruzalem wacht, 
heft haar lofzang omhoog, 
alle poorten zien uit 
naar de dag dat U komt. 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
refrein: Adonai, Adonai,  
dan buigt elke knie voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! 
Adonai. 
 
U bent Heer over al wat leeft. (4x) 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
Adonai, adonai  
dan buigt elke knie voor de hoogste Heer . 
Adonai, Adonai  
dan juicht elke tong U alleen bent Heer. 
 
Adonia, Adonia, Adonai, Adonai.  
 
Wegzending en zegen 
Gemeente zingt: Amen.  
 
Uitleidend orgelspel (of speelt de band?) 
 
 


