
Orde voor de doopdienst van zondag 27 november 2022, 1e Advent 

Welkom door ouderling van dienst 

De eerste Adventskaars wordt aangestoken met een gedicht door Noud IJzerman 

 

Een lichtje in je ogen, 

een lichtje in je hart. 

Wij zien het en geloven: 

God maakt een nieuwe start. 

 

Zingen: lied 441: 1 en 10 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

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

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

Moment voor de kinderen 

We zingen het projectlied: (melodie: lied 469) 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft:  

het levenslicht voor al wat leeft.  

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  

Wie geeft het aan de mensen door?  

 

Een buurvrouw in de koningsstad  

heeft moeite en verdriet gehad.  

Zij wordt de moeder van een zoon  

die voorbestemd is voor de troon. 

 

Gebed om ontferming 

Zingen: lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 

Gebed om de Geest 

Schriftlezing: 2 Samuël 11: 1-7, 14-17, 26 en 27 

Zingen: psalm 25: 3 

Schriftlezing: Matteüs 1: 1 en 6 

Uitleg en verkondiging: ‘Kom erbij!’ 

 

Meditatief orgelspel 

 

De dopeling wordt binnengebracht. Ondertussen zingen we: lied 348: 1, 2 en 5 

 

Inleiding bij de doop 

 

Water in de doopvont  



 

Doopvraag en naamgeving 

 

Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest?  

 

Met welke namen zal je kind worden gedoopt?  

 

We zingen de apostolische geloofsbelijdenis – lied 340b 

 

Wens van de doopouders 

 

Doopgebed 

Bediening van de doop en zegen 

 

Zingen: lied 348: 6 en 9 

 

Gelofte bij de doop 

 

Beloven jullie je kind dat aan jullie is toevertrouwd met liefde en zorg te 

omringen?  

Beloven jullie je kind trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, en hem 

te eerbiedigen, waar hij ook zal gaan, steeds indachtig dat jullie kind uit God 

geboren is? 

Beloven jullie je kind op te voeden in de Geest van Jezus Christus en hem in deze 

Geest zelf voor te gaan? 

 

Aansteken van de doopkaars 

 

Verwelkoming door de gemeente (staande) 

v.: Gemeente, draag Roy 

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. 

 

Ophangen van druppel – ondertussen zingen we: Ik zal er zijn … 

 

Ik zal er zijn voor jou, 

dat heeft de Heer gezegd. 

Ik zal er zijn voor jou, 

met vrede en met recht. 

 

Ik zal er zijn voor jou,  

een schaduw aan je zij. 

Ik zal er zijn voor jou,  

Ik ben er altijd bij. 

 

Ik zal er zijn voor jou,  

ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou,  

mijn licht straalt om je heen. 

 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Slotlied: lied 462: 1, 2, 4 en 6 

Zegen (a: Amen) 


