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Inleidend orgelspel 
 
 

Afkondigingen 
 
 

Psalm 18 vers 9 
 

Ik kan met U door sterke benden dringen, 
Met mijnen God zelfs over muren springen. 
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht; 
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt. 

Hij is een schild en Schutsheer voor den vrome, 
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen, 

Wie is een God, als Hij, in tegenheên? 
Wie is een rots, dan onze God alleen?. 

 
 

De “handdruk” 1 

 
 

Stil gebed2 

 
 

Votum en groet 3 

 
 
 
 
 
 

                                                 
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.   



Psalm 139 vers 1 en 7 
 

Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 

 
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 

Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wond're macht, 

Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

 
 

Wet des Heeren 4 

 
 

Psalm 32 vers 3 
 

'k Bekend', o HEER’, aan U oprecht mijn zonden; 
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden; 

Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. 

Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 

Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
 
 

                                                 
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. 



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. 

 
Noa 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: 
 
 
Noa Elise Terlouw 
 
 
De dienaar spreekt bij het dopen aldus: 
 
Ik doop u in de Naam des Vaders 
en des Zoons 
en des Heilige Geestes. (Amen) 
 
 
Jesaja 43 vers 1: Maar nu, zo zegt de HEERE,  
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:  
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,  
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 

 
 
 
 
 
 
 



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 
 
Noa 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 50 vers 1 en 6 
 

Der goden God verheft Zijn stem met macht, 
En roept deez' aard', vanwaar de zon, met pracht, 

In 't oosten rijst, tot waar z' in zee verdwijnt. 
Uit Sion, zo volkomen schoon, verschijnt 

God vol van glans, om op Zijn troon te stijgen; 
Hij, onze God, Hij komt en zal niet zwijgen. 

 
Roept in den nood tot Mij, uw God en HEER’, 

Dan help Ik u, en gij geeft Gode d' eer. 
Maar Zijne taal tot goddelozen luidt: 

Waarom toch spreekt gij Mijne wetten uit? 
Wat roemt gij u als Mijn verbondelingen, 

Daar g' u door woord noch straffen laat bedwingen? 
 
 

Schriftlezingen: Ezechiël 16: 8-14 en Efeze 5: 22-33 5 
 
Ezechiël 16: 8-14 
 
8.Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de 
liefde. Zo spreidde Ik Mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. 
Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de 
Heere HEERE, en zo werd u van Mij. 
9. Daarop waste Ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u 
met olie. 
10. Ik trok u kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met 
zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. 
11. Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een 
ketting om uw nek. 
12. Ook deed Ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette 
een sierlijke kroon op uw hoofd. 
13. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen 
en zijde, en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en 

                                                 
5
  Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.   



olie at u. U werd buitengewoon mooi, en werd geschikt voor het 
koningschap. 
14. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw 
schoonheid, want die was volmaakt door Mijn glorie, die Ik op u gelegd 
had, spreekt de Heere HEERE. 
 
Efeze 5: 22-33 
 
22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 
23. want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de 
gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 
24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren 
ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 
25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente 
liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 
26. opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad 
door het Woord, 
27. opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente 
zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos 
zou zijn. 
28. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen 
lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 
29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en 
koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 
30. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn 
gebeente. 
31. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 
32. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en 
de gemeente. 
33. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo 
liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. 
 



Prediking 6 
 

Tekst: Efeze 5: 25b, 26 en 27 
 

Zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft 
overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het 
waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar 
dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 

 
 

Amen 7 
 
 

Psalm 68 vers 13 
 

Looft God in Zijn gemeent' alom, 
Den HEER’, gij, die in 't heiligdom, 
Als Isrels kroost moogt naad'ren, 
Hoe vrolijk gaan de stammen op 

Naar Sions Godgewijden top, 
Met Isrels achtb're vaad'ren! 

De vorsten van elks huisgezin, 
Zij trekken aan: hier Benjamin; 

Schoon klein, hij mocht regeren; 
Daar Juda's stam, die glorie won; 

Ginds Naftali en Zebulon, 
Om God, hun Koning, t' eren. 

 
 

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 25 vers 5 (staande) 
 

Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des HEEREN paân 

Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 
Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 

Ik heb tegen U, o HEER’, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
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.   


