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Inleidend orgelspel 
 

Afkondigingen 
 
 

Psalm 143 vers 10 
 

Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 

Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 

 
 

De “handdruk” 1 
 

Stil gebed2 

 
Votum en groet 3 

 
 

Psalm 81 vers 11 en 12 
 

"Ik, Ik ben de HEER’; 
'k Ben uw God, Die heilig 

IJver voor Mijn eer; 
Die u door Mijn hand 

Uit Egypteland 
Leidde, vrij en veilig." 

 

                                                 
1 De ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 
predikant over en wenst hem 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 spreekt namens de 

gemeente uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God 
Zelf begroet.   



Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op Mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 

Mild en overvloedig. 
 
 

Wet des Heeren 4 

 
 

Psalm 119 vers 1 
 

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die ongeveinsd des HEEREN wet betrachten; 

Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 

Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 

 
 
 

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. 

                                                 
4 De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een 
spiegel voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we 
vergeving mogen vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om 
naar te leven. 



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. 
 

Loïs 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 

 
 

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 
 
 

Bediening van de Heilige Doop aan: 
 
 

Loïs de Vries 
 
 

De dienaar spreekt bij het dopen aldus: 
 

Ik doop u in de Naam des Vaders 
en des Zoons 

en des Heilige Geestes. (Amen) 
 

(Kolossenzen 3:15 En laat de vrede van God heersen in 
uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; 

en wees dankbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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'! 

 



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 

 
Loïs wordt weggebracht 

 

I.v.m. COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnr. NL 66 RABO 0373 7031 04 t.a.v. 

Hervormde Gemeente Papendrecht o.v.v. collecte. De bijdrage zal over 
de diverse bekendgemaakte doelen en de zendingswerkers d.m.v. een 

verdeelsleutel worden verdeeld. 

 
 

Psalm 115 vers 1 en 5 
 

Niet ons, o HEER’, niet ons, Uw naam alleen 
Zij, om Uw trouw en goedertierenheên, 

All' eer en roem gegeven. 
Waarom, o HEER’, zou 't heidendom, met spot, 
Dan zeggen: "Waar, waar is toch nu hun God, 

Bij hen zo hoog verheven?" 
 



Maar, Israël, vertrouw gij op den HEER’; 
Hij is hun hulp, hun sterkt' en al hun eer, 

Hun schild, dat nooit zal wijken. 
Vertrouw op God, gij Arons nageslacht; 

Hij is hun schild, hun hulp, Die hun Zijn macht 
Zo menigwerf deed blijken. 

 
Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 1 – 15 en Efeze 4: 1 - 6 5 

 
Deuteronomium 6: 1 – 15 

 
Bevel om zich aan de geboden van God te houden 

1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, 
uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u 
naartoe trekt om het in bezit te nemen, 
2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn 
geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, 
alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden. 
3 Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed 
gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw 
vaderen, tot u gesproken heeft – in het land dat overvloeit van melk en 
honing. 
4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 
5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met 
heel uw ziel en met heel uw kracht. 
6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 
7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis 
zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 
8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een 
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. 
10 Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht 
heeft in het land dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen 
heeft u te zullen geven – grote en goede steden, die u niet gebouwd 
hebt, 

                                                 
5
  Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.   



11 huizen, vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld 
hebt, uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en 
olijfgaarden, die u niet geplant hebt – en u gegeten hebt en verzadigd 
bent, 
12 wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land Egypte, uit 
het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet. 
13 U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam 
zweren. 
14 U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom 
u zijn, aan gaan, 
15 want de HEERE, uw God, is een na-ijverig God in uw midden; anders 
ontbrandt de toorn van de HEERE, uw God, tegen u en vaagt Hij u weg 
van de aardbodem. 
 
Efeze 4: 1 - 6 
 

Eén lichaam en één Geest 

1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de 
roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 
2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in 
liefde te verdragen, 
3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de 
band van de vrede: 
4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van 
uw roeping, 
5 één Heere, één geloof, één doop, 
6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen 
is. 

 
 
 
 
 
 



Prediking 6 
 

Tekst: Efeze 4: 1 - 6 
 

Amen 7 
 
 

Psalm 37 vers 2 en 6 
 

Stel op den HEER’ in alles uw betrouwen; 
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk. Leer 

Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
Verlustig u met blijdschap in den HEER’; 

Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 

 
't Zachtmoedig volk zal eens den vollen vrede 

Genieten, in de zoetste rust verblijd, 
En erven d' aard'. Hoe ook de booz' en wrede 

Op d' onschuld loer', de tanden kners' van spijt, 
Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, 

De HEER’ belacht het wrokken van dien nijd. 
 
 

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.   



Psalm 75 vers 1 (staande) 
 

U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER’; 

Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 

Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 

 
Zegenbede 8 

 
 

U krijgt gelegenheid de doopouders, die voor de kansel zullen 
plaatsnemen, Gods Zegen toe te wensen 

 

                                                 
8 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte 
van God: Hij gaat met ons mee.   


