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De psalmen worden, i.v.m. COVID-19, gezongen door enkele gemeenteleden 
die voorin de kerk hebben plaatsgenomen. U wordt verzocht niet mee te 
zingen maar u wordt wel van harte uitgenodigd de psalmen mee te neuriën. 

 
 
Inleidend orgelspel 
 
 
Afkondigingen 
 
 
Zingen: Psalm 79 vers 3 en 4 
 
   Hoelang zult Gij in gramschap zijn ontstoken, 
   Zal ’t hevig vuur Uws ijvers eeuwig roken? 
   Stort Uwe wraak op hen, die ons verteren 
   Op volken, die Uw groten naam niet eren, 
   Want Isrel, door hun macht 
   Verschrikk’lijk omgebracht, 
   Ligt in zijn bloed verdronken; 
   Zijn woning, al de troost 
   En lust van Jakobs kroost, 
   Gelijke thans naar spelonken. 
 
   Gedenk niet meer aan ’t kwaad, dat wij bedreven, 
   Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven. 
   Waak op, o God, en wil van verder lijden 
   Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden! 
   Help ons, barmhartig HEER’, 
   Uw groten naam ter eer; 
   Uw trouw’ koom’ ons te stade. 
   Verzoen de zware schuld, 
   Die ons met schrik vervult, 
   Bewijs ons eens genade! 
 



De “handdruk” 1 
 
 
Stil gebed 2 

 
 
Votum en groet 3 
 
 
Zingen: Psalm 23 vers 1 en 2 
 
   De God des heils wil mij ten Herder wezen, 
   ‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen. 
   Hij zal mij zacht in liefelijke weiden, 
   Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden. 
   Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn naam mijn treden 
   In ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
   Ik vrees niet, neen, schoon ik door duist’re dalen 
   In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 
   Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden: 
   Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
   Gij troost mijn ziel en richt in mededogen   
   De tafel aan voor mijner haat’ren ogen. 
 
 
Lezing van de Wet des Heeren 4 
 
 
 

 
1 de ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen toe 
2 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 
3 votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd.  De dominee vraagt of God onze Hulp  
 wil zijn. In de groet worden wij door God Zelf gegroet 
4 de Tien geboden staan in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een spiegel  
voorgehouden,  waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God. Tevens vormen de geboden  
de regels om naar te leven 



Zingen: Psalm 103 vers 9 
    
   Maar ’s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen 
   In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 
   Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht, 
   Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
   Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden, 
   Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 
 
Gebed 5 
 
Schriftlezingen: Genesis 9 vers 8 t/m 17 en Openbaring 4 vers 1 t/m 5 
 
Genesis 9 vers 8 t/m 17 
 
8 En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: 
9 En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 
10 en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren 
van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de 
aarde toe. 
11 Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van 
een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de 
aarde te gronde te richten. 
12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en 
alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: 
13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het 
verbond tussen Mij en de aarde. 
14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de 
wolken gezien wordt, 
15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle 
levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden 
om alle vlees te gronde te richten. 

 
5 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook doen we 
voorbede voor de  zieken, degenen die het moeilijk hebben enz 

 

 



16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig 
verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 
17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt 
heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.  
 
 
Openbaring 4 vers 1 t/m 5 
 
Lof van de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren 
 
1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste 
stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, 
omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 
2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de 
hemel, en op de troon zat Iemand. 
3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een 
regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. 
4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik 
de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden 
kronen op hun hoofd.  
5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er 
stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven 
Geesten van God.  
 
 
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de 
gelovigen 
 
De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop omvat de volgende drie delen: 
In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. 
Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk 
niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden (Ef. 2:3, Joh. 3:3). Dat 
leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water (Rom. 6:4). 
Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. 
Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons 
voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te 
zoeken. 



 
In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de Heilige Doop de afwassing van 
de zonden door Jezus Christus (Hnd. 22: 16). Daarom worden wij gedoopt in 
de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest (Mt. 28:19). 
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons 
God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons 
tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt (Rom. 8:17). Daarom wil Hij ons 
met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor 
ons doen meewerken ten goede (Rom. 8:28). Als wij gedoopt worden in de 
Naam van de Zoon verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al 
onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft (1 
Joh. 1:7). 
Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. 
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de 
Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden 
van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, 
namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons 
leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het 
eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen (Ef. 5:27). 
 
In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij 
door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe 
gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige 
God- Vader, Zoon en Heilige Geest-Hem vertrouwen en liefhebben met heel 
ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met onze krachten (Mt. 
22:37). Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden 
en in een nieuw, godvrezend leven wandelen (Tit. 2:12). 
En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods 
genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is 
immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der 
genade met God hebben. 
Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet 
van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel 
aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij zonder het te weten in Christus 
weer tot genade aangenomen. 
Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook 
voor ons en onze kinderen: ”Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en 



tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, 
om u te zijn tot een God en uw zaad na u”(Gen. 17:7). Hetzelfde verklaart 
Petrus met deze woorden: “Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en 
allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal”. 
(Hand. 2:39). Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden.  
Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van 
het geloof (Rom. 4:11). Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de 
handen opgelegd en gezegend (Marcus 10:16). 
 
Omdat (onder het nieuwe verbond) de doop in plaats van de besnijdenis 
gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van 
God en van Zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen 
bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. 
 
Opdat wij deze heilige instelling van God tot Zijn eer, tot onze troost en tot 
opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij Zijn heilige Naam 
aanroepen: 
Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw streng oordeel de ongelovige 
wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar U hebt de 
gelovige Noach met zijn achten in Uw grote barmhartigheid behouden en 
bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee 
verdronken, maar Uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor 
de doop wordt aangeduid. 
Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, dat U dit kind in 
genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon, Jezus Christus wilt 
inlijven, opdat zij met Hem in Zijn dood begraven wordt en met Hem mag 
opstaan in een nieuw leven: haar kruis in de dagelijkse navolging van Christus 
blijmoedig mag dragen en Hem toegewijd is met waarachtig geloof, vaste 
hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een 
voortdurend sterven, door Uw genade getroost mag verlaten en dat zij op de 
jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon onbevreesd mag 
verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de 
Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 



 
Vragen aan de ouders: 
 
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van 
God is om aan ons en ons nageslacht Zijn verbond te verzegelen. Daarom 
moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. 
Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant 
op de volgende vragen oprecht antwoorden: 
 
Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en 
geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis 
onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van Zijn 
gemeente behoren gedoopt te zijn? 
 
Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe testament en in 
artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk alhier 
geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 
 
Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en 
moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen? 
 
Antwoord: Ja 
 
Bregje wordt binnengebracht tijdens het zingen van Psalm 105 vers 5 
 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
 
 
 
 



Bediening van de Heilige Doop aan: 
 
Bregje Janneke Teeuw 
 
(Psalm 32 vers 8) 
 
De dienaar spreekt bij het dopen aldus: 
Ik doop u in de Naam des Vaders en des Zoons  
en des Heilige Geestes. (Amen) 
 
Zingen: Psalm 134 vers 3 (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'! 

 
Persoonlijk woord 
 
Dankgebed  
 
Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en 
onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze 
zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw 
eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de 
Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. 
Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U dit gedoopte kind door 
Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend 
opgevoed wordt en meer en meer groeit in de Heere Jezus Christus. Geef dat 
zij zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U haar en ons allen hebt 
bewezen, zal  belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige Leraar, 
Koning en Hogepriester Jezus Christus leeft en moedig tegen de zonde, de 
duivel en heel zijn rijk strijdt en mag overwinnen. 
Dan zal zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en 
waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen 
 
 



Ivm COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnr NL 66 RABO 0373 7031 04 tav Hervormde 
Gemeente Papendrecht ovv collecte. De bijdrage zal over de diverse doelen 
en zendingswerkers dmv een verdeelsleutel worden verdeeld.  

 
Zingen: Psalm 97 vers 1, 2 en 6 
    
   God heerst als Opperheer, 
   Dat elk Hem juichend eer’.  
   Gij aarde, zee en eiland, 
   Verheugt u in uw Heiland. 
   Hem dekt met majesteit 
   Der wolken donkerheid. 
   Hij vestigt Zijnen troon 
   Op heil’ge rijksgeboôn, 
   Vol recht en wijs beleid. 
 
   Een vuurgloed gaat Hem voor, 
   Den gansen hemel door, 
   En blaakt aan alle zijden 
   Hen, die Zijn macht bestrijden. 
   Zijn felle bliksemschicht 
   Snelt door al ’t zwerk, verlicht 
   Den gansen wereldkloot. 
   Het aardrijk ziet zijn nood 
   En ijst en beeft en zwicht. 
 
   Beminnaars van den HEER’, 
   Verbreiders van Zijn eer, 
   Hoopt steeds op Zijn genade 
   En haat altoos het kwade! 

Hij, Die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand 
En redt z’ uit ’s bozen hand 
Die op hun onschuld woedt. 



Prediking 6  
 
 
Tekst van de preek: Openbaring 4 vers 3b 
“En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd” 
 
 

Thema: Een regenboog rondom de troon 
 
Amen 7 
 
 
Zingen: Psalm 93 vers 1 en 4 
 
   De HEER’ regeert, de hoogste Majesteit, 
   Bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid, 
   Bevestigt d’ aard’ en houdt door Zijne hand 
   Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
   Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, 
   Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
   De heiligheid is voor Uw huis, o HEER’, 
   Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer! 
 
 
Dankgebed 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, zodat 
het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven 
7 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord betuigt 
de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor aan geven. 



Slotzang (staande): Psalm 150 vers 1 
 
   Looft God, looft Zijn naam alom, 
   Looft Hem in Zijn heiligdom, 
   Looft des HEEREN grote macht 
   In den hemel Zijner kracht; 
   Looft Hem om Zijn mogendheden, 
   Looft Hem naar zo menig blijk 
   Van Zijn heerlijk koninkrijk 
   Voor Zijn troon en hier beneden! 
 
 
Zegen 8 
 
 

 
8 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze zegen is  een vaste wens en belofte van God,  
Die geloofd wil worden: Hij gaat met ons mee. 


