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

In deze viering doop van Philip Muijs van de Moer



Protestants Kralingen

Orgelspel | 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
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v:  Hoor ons aan, eeuwige God
allen: Hoor naar ons bidden!

VOORBEREIDING



»

v:  Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,
allen: blijf ons niet verborgen!
v:  Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
allen: Gij, Heer, vergeef ons!
v:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
allen: Geef ons uw genade!
v:  Breng ons in het reine met U en met elkaar.
allen: 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)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen][I = mannen, II = vrouwen]



[staande]

»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar de nevendienst  ––>

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

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





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

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



schriftlezing: Lucas 3: 10  - 16:  10 De mensen vroegen hem: ‘Wat 
moeten we dan doen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Wie twee stel on-
derkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie 
eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen ook tollenaars 
om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat 
moeten wij doen?’ 13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan 
wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen hem vra-
gen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jul-
lie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, 
neem genoegen met je soldij.’
15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of »



Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei te-
gen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die 
meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de rie-
men van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met 
de heilige Geest en met vuur.

Lucas 3: 21-22 21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Je-
zus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel 
geopend 22 en daalde de heilige Geest in de gedaante van een 
duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent 
mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ »



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



»



»



»



»



»



schriftlezing: Romeinen 8: 5 - 16   ––>

daarna zingen lied 333
“Kom, Geest van God”



Romeinen 8: 5 - 16
5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij 
zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op 
wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, 
maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen wil 
staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet 
aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door 
zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. 9 Maar u leeft 
niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God 
woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van 
Christus behoort Christus ook niet toe. 10 Als Christus ech-»



ter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar 
de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardi-
gen bent aangenomen. 11 Want als de Geest van hem die Jezus 
uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus 
heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door 
zijn Geest, die in u leeft.
12 Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden 
door onze eigen wil. 13 Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. 
Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. 
14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kin-
deren van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om op-»



nieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 
om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen 
met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij 
Gods kinderen zijn.

»



zingen lied 333
“Kom, Geest van God”



»



UITLEG   ––>

daarna zingen 686
“De Geest des Heren heeft”













zingen lied 686
“De Geest des Heren heeft”   ––>



»



»



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

inzameling van gaven voor:
  1) Kerk 2) Kerkomroep

DIENST VAN HET ANTWOORD



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. »



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



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 ou-
ders 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?

a: Ja, dat willen wij van harte. 
Welkom kind van God, in de gemeenschap van Chris-
tus, wereldwijd en in ons midden »



overhandiging doopkaart door de ouderling 
en een cadeau door de kinderen 

zingen slotlied: 687 
“Wij leven van de wind”



»



»



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”



Protestants Kralingen

orgelspel | J.S. Bach
“Liebster Jesu, wir sind hier”
Nu is er gelegenheid de doopouders Mark en Charlotte te feli-
citeren met de doop van Philip.

En achter in de kerk is koffie/thee/fris.

Liedboek licentie L22807


