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1e zondag na Epifanie: ‘Doop van de Heer’

In deze viering wordt het sacrament van de doop bediend 
aan  Karel Philip Frederik Jacob Muijs van de Moer 

14e eeuw, italië (?), wandschildering | gebroeders salimbeni

In jou vind ik vreugde
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VOORBEREIDING

orgelspel | van D. Buxtehude
“Wie schön leucht’ uns der Morgenstern”

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v:  Hoor ons aan, eeuwige God
a: Hoor naar ons bidden!
v:  Gij die ons hart aanziet, 
 Gij die onze diepten peilt,
a:  blijf ons niet verborgen!
v:  Wij herkenden U niet, 
 wij zochten onszelf.
a: Gij, Heer, vergeef ons!
v:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
a: Geef ons uw genade!
v:  Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a: Zegen ons met vrede en laat lichten uw  

 aangezicht. Amen

aanvangslied 287: 1, 2, 3 en 5 (staande)
“Rond het licht dat leven doet”

gebed om ontferming
beantwoord door  299 E, 
( I = mannen, II = vrouwen | het Gloria zingen we staande)

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing: Lucas 3: 10 - 16 en 21 - 22

zingen lied 524
“Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan”

schriftlezing: Romeinen 8: 5 - 16
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zingen lied 333
“Kom, Geest van God”

OVERWEGING

zingen lied 686
“De Geest des Heren heeft”

DIENST VAN HET ANTWOORD

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

inzameling van de gaven voor:
 1) Kerk 2) Kerkomroep

kinderen komen terug uit de kindernevendienst
samen met hen worden Philip en het doopwater 
 binnengebracht

bij binnenkomst zingen we:
 1 
Laat de kinderen tot mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij mij binnen lopen.

 2 
Laat de mensen tot mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houd ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open
als ze aan een kind gelijk
bij mij binnen lopen.

inleiding op de doop 

gezamenlijke belijdenis met lied 340 B: (staande)
“Ik geloof in God de Vader”

presentatie

vullen van het doopvont, terwijl we zingen lied 359: 
“Leven is gegeven”

doopgebed

bediening van de doop
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zegenbede:

God van alle leven, wij bidden voor Philip:
 Zegen zijn oren,
dat zij goede dingen horen en uw stem verstaan.
 Zegen zijn ogen,
dat zij uw licht zullen zien, en zien wie in nood is.
 Zegen zijn mond, 
dat hij leert lachen en zingen en goede woorden 
spreken.
 Zegen zijn handen, 
dat zij uw gaven delen.
 Zegen zijn voeten 
dat zij de weg van uw vrede gaan.
Doe hem zo aan den lijve ervaren dat alles goed is 
wat u hebt gemaakt. 
 Amen.

Uitreiking doopkaars ontstoken aan de Paaskaars

Geloften door de ouders 
v:  Vertrouwen jullie Philip toe aan God
 in goede en kwade dagen
 in voorspoed en tegenspoed?
 Willen jullie samen
 leven voor jullie zoon
 hem behoeden en leiden?

 En beloven jullie 
 Philip dagelijks voor te gaan
 in liefde, trouw en gerechtigheid?
 Beloven jullie dat er in jullie gezin ruimte 

is om het evangelie van Jezus Christus aan 
Philip door te geven?

(antwoord ouders) ...

Verwelkoming door de gemeente:
v: Wilt u als gemeente, als familie, vrienden en 

kennissen, de doop van Philip aanvaarden 
en eerbiedigen en de ouders waar mogelijk 
en nodig terzijde staan in geloof en gebed, in 
vriendschap en trouw, en zo met hen gaan de 
koninklijke weg van geloof, hoop en liefde?

––>
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a: Ja, dat willen wij van harte. 
Welkom kind van God, in de gemeenschap 
van Christus, wereldwijd en in ons midden

overhandiging doopkaart door de ouderling 
en een cadeau door de kinderen 
 
zingen slotlied: 687 

“Wij leven van de wind”

uitzending en zegen
beantwoord door allen met gezongen “Amen” 

orgelspel | J.S. Bach
“Liebster Jesu, wir sind hier”

FELICITEREN / KOFFIEDRINKEN
Na afloop van de viering is er gelegenheid de 
doopouders Mark en Charlotte te feliciteren met 
de doop van Philip en is er koffie/thee/fris.

BIJBELPLATEN
De zolder boven Oudedijk 2 moet helemaal leeg 
worden geruimd omdat hij verbouwd zal worden 
tot jeugdruimte. Bij het opruimen van de zolder 
kwam een groot aantal oude bijbelplaten tevoor-
schijn.
Tijdens het koffiedrinken kunt u deze oude pla-
ten bekijken, ze worden tijdelijk in de kerkzaal 
neergezet. 
Als er exemplaren bij zitten die u wel zou willen 
hebben, neem ze dan vooral mee naar huis. Ze 
kunnen niet in de kerk blijven en moeten weg.
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WEEK VAN GEBED
Let op! Programmawijziging t.o.v. wat in Ca-
leidoscoop staat!
De eerste gezamenlijke viering van de week van 
gebed voor de eenheid van de verschillende sa-
menwerkende kerken in Kralingen – in 2015, met 
als thema ‘Dorst’ – smaakte naar meer. Daarom 
is er dit jaar een vervolg. Het thema is nu ‘Het 
woord is aan jou’ en als bijbeltekst staat 1 Petrus 
2: 9-10 centraal. Vertegenwoordigers van een 
reeks van oecumenische projecten in Letland is 
gevraagd om na te denken over het gekozen the-
ma en de ervaringen in hun werk. Hun reflecties 
vormen de basis van de teksten die voor de acht 
dagen worden aangeboden.

Het programma in Kralingen is als volgt:

Zondag 17 januari om 19.30 uur openingsvie-
ring van de samenwerkende kerken (EBG, Kom 
en Zie, Protestants Kralingen, Hervormd Kralin-
gen-West) bij de Evangelische Broedergemeente 
o.l.v. ds Erik-Jan Stam aan de Avenue Concordia 
111. Dit is dus een wijziging van het program-
ma: dienst begint niet om 18 uur, maar om 
19.30 uur!

Dinsdag 19 januari van 19.30 tot 20.30 uur ge-
bedsuur in de Hoflaankerk, Oudedijk 2. In drie 
korte blokken bidden we voor de wereld, voor 
vluchtelingen en onze eigen stad. Van harte wel-
kom om als Kralingse christenen samen te bid-
den! 
Informatie over 19 januari: mail of bel met 
Ageeth Palland: ageethpalland@gmail.com of 
06 579 936 52.

Extra activiteit voor de jeugd: filmavond op 
vrijdag 22 januari om 19.30 uur bij Kom en Zie 
aan de Boezemweg 166. Iedereen tussen 12 en 30 
jaar van harte welkom!

Zondag 24 januari om 19.30 uur afsluitende 
Taizégebedsviering van de week van gebed in 
Pro Rege o.l.v. ds Rian Veldman.



INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop | www. protestantskralingen.nl

predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 

e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl

ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

VOLGENDE VIERINGEN:
 Zondag 17 januari

Pro Rege, 10 uur
ds Ilse Hogeweg en ds Rian Veldman

ontheffing en bevestiging ambtsdragers
koffie na de dienst • tienernevendienst

• wereldwinkel

MEDEDELINGEN:
Taizé liederen oefenen

Vanavond om 19.30 uur in Pro Rege 4 stemmig 
Taizé liederen oefenen t.b.v. de Taizégebedsvie-
ring waarmee de week van het gebed op zondag 
24 januari in Pro Rege wordt afgesloten. (Zie ook 
pagina 7 van deze liturgie.

Ontmoetingskring Pro Rege
Dinsdag 12 januari. Inloop vanaf 10 uur, om 
10.30  uur het laatste deel van de Israëlfilm over 
Jordanië. Daarna overleg over de onderwerpen 
voor de komende maanden.

Bijbelkring Woord en Beeld
Donderdag 14 januari een bijeenkomst van de 
bijbelkring waarbij het gaat over de profeet 
Amos, de boer uit Tekoa. Wat was zijn bood-
schap, waarom – en hoe – is hij afgebeeld in de 
kunst? 
Donderdag, Hoflaankerk, 14.30 uur en een twee-
de groep om 20 uur.


