
           4e Zondag van Epifanie 

  Zondag 23 januari 2022 

 
    Dienst van Woord, Gebed en Zang 

     Waarin Pim Dubbeldam zal worden gedoopt. 

In deze dienst: 

Voorganger: ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven  

Organist: Wim Voorrips  

Ouderling: Willie Kok (L)  

Diaken:  Greet Jongkind  

Lector:   José Bos 

Ontvangst: Hennie Blom 

             Koster:  Tineke van Santen 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Aanwezigen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

     en van onze Heer Jezus Christus,  

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

 

  Aanwezigen gaan zitten. 

 

Zingen:  Lied 287: 1, 2 en 3   (‘Rond het licht dat leven doet‘) 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming: 

v.:  ……………………………. afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.             Amen 

 

Loflied:  Lied: 150a: 1 en 2 (‘Geprezen zij God’) 

 



DIENST VAN DE DOOP 

 

Inleidend woord 

 

Zingen:  Lied 348: 1, 2 en 3  (‘Heer van uw kerk’) 

Tijdens het zingen wordt de dopeling binnengebracht. 

 

Presentatie: 

v.:  Gemeente, we zijn blij dat Bert en Marloes Dubbeldam hier gekomen zijn met hun zoon om 

hem te laten dopen. 

v.:  Bert, Marloes verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest? 

De ouders antwoorden: ‘ja’. 

 

v.:  Met welke naam zal jullie zoon gedoopt worden? 

Ouders antwoorden: ………………. 

 

v.:  Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. 

 

Doopgebed 

v.: …………………….. 

 …………………….. 

 

DOOPGEDACHTENIS EN GELOOFSBELIJDENIS. 

 

Allen gaan staan  

 

v.:  Wij worden getuigen van de doop van Pim en gedenken onze eigen doop. 

Laten we daarom samen ons geloof belijden.   

 

Zingen:  Lied 344  (‘Wij geloven één voor één en ook samen’) 

 

Allen gaan zitten.  Doopouders blijven staan. 

 

Het doopwater wordt ingeschonken.  

 

DOOP 

 

v.: ………………….ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 

Zegen:  

v.:  Wees gezegend, jij kind van God.      

 

Dooptekst: ………………………. 

 

Overhandigen van de doopkaars: 

De diaken overhandigt de doopkaars aan de ouders.  

Zij steken de doopkaars aan aan de Paaskaars.  

De diaken zegt : ontvang het licht van Christus. 

 

GELOFTEN 

v.:  Bert en Marloes,  

Pim is gedoopt, zo zijn jullie getuigen van de liefde van God. 



Beloven jullie hem mee te nemen op de levensweg die je zelf probeert te gaan in de geest van 

het evangelie van Jezus Christus, hem te dragen in je gebed en hem in liefde trouw te blijven 

welke weg hij ook in de toekomst zal gaan? Wat is daarop jullie antwoord? 

Elke ouder antwoordt: Ja. 

 

VERWELKOMING 

 

Allen gaan staan. 

 

v.:  Gemeente, draag Pim die gedoopt is in uw gebeden en ga met hem de weg van het Koninkrijk.  

a.: Welkom kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. 

 

Allen gaan zitten. 

 

De naam van Pim wordt in het gedachtenisboek geschreven. 

 

Intussen luisteren we naar:  “Meer dan een wonder” van Kinga Bán. (https://youtu.be/BfxL56TNsvQ) 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Evangelielezing:  Johannes 1: 35 – 52  (NBV) 

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen.  Toen hij Jezus voorbij zag 

komen, zei hij: 'Daar is het lam van God.'  De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus 

mee.  Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: 'Wat zoeken jullie?' 'Rabbi,' 

zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal 'meester'), 'waar logeert u?'  Hij zei: 'Kom maar mee, dan zul 

je het zien.' Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee 

uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.  Een van de twee die gehoord hadden wat 

Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus.  Vlak daarna kwam hij 

zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: 'Wij hebben de messias gevonden' (dat is Christus, 

'gezalfde'),  en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van 

Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten' (dat is Petrus, 'rots').  De volgende dag besloot Jezus naar 

Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: 'Ga met mij mee.'  Filippus kwam uit 

Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus.  Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: 'We 

hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten 

spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!'  'Uit Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds 

vandaan komen?' 'Ga zelf maar kijken,' zei Filippus.  Jezus zag Natanaël aankomen en zei: 'Dat is nu 

een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.'  'Waar kent u mij van?' vroeg Natanaël. Jezus 

antwoordde: 'Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.'  'Rabbi, u 

bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!' zei Natanaël.  Jezus vroeg: 'Geloof je omdat ik 

tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.'  'Waarachtig, ik 

verzeker jullie,' voegde hij eraan toe, 'jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien 

omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.'   

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid.     Amen 

 

Zingen:  Lied 837: 1 en 4 (‘Iedereen zoekt U’) 

VERKONDIGING 

 

Zingen:  Lied 139: 1 en 2  (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’)  

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………………… 

       …………………………….. Met als acclamatie: 

a.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

https://youtu.be/BfxL56TNsvQ


 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

a.: Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven  onze schuldenaren 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.    Amen 

 

Slotlied: Lied  315: 1 en 2  (‘Heb dank, o God van alle leven’) 

 

Aanwezigen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

(3x gezongen) `Amen`  

  

Na afloop van de dienst kunnen de aanwezigen de doopouders feliciteren. 

 

Aanwezigen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten de aanwezigen de kerk. 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij én voor de diaconie. Het deel voor de 

kerkvoogdij is bedoeld als bijdrage aan de kosten van de verbouwing van ’t Achterschip.  

Gaarne vragen we u uw gift over te maken: 

Voor de kerkvoogdij naar bankrekeningnr: NL96 RABO 0307313727. 

Voor de diaconie naar bankrekeningnr: NL74 RABO 0307350207. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 30 januari 2022, is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. 

Voorganger is ds Roel Braakhuis uit Ammerstol. 

 
 

 
 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


