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Welkom door de ouderling van dienst
De eerste adventskaars wordt aangestoken door Nienke en Daan
Ik steek het eerste kaarsje aan,
een lichtje van ‘Ik zorg voor jou
als een herder voor zijn schapen’.
Zo is de Heer ons altijd trouw.
VOORBEREIDING
Zingen: psalm 25: 2 en 4
2

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

4

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden ’t zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem ned’rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
v.: onze hulp is in de naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.: en niet laat varen het werk van zijn handen
v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Over de dienst
Gebed om ontferming
Zingen: lied 462: 1, 2, 4 en 6
1

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

4

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

6

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.
DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Geest
Gesprek met de kinderen
Voordat de kinderen naar de woorddienst gaan, zingen we het
projectlied bij Advent (melodie: lied 243)
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.

Hij troostte mensen met verdriet,
omdat de Heer hem spreken liet:
‘Als herder zorgt God ook voor jou,
beschermt je en hij blijft je trouw’.
Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

Zingen: lied 439: 1 en 2
1

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Uitleg en verkondiging: ‘Ik zorg voor jou’
Zingen: lied 441: 1
1

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

BEDIENING VAN DE DOOP
De dopeling wordt binnengebracht.
Ondertussen zingen we: psalm 139: 7 en 14

7

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Inleiding bij de doop
Nienke zingt: God heeft jou gemaakt …
God heeft jou gemaakt van top tot teen.
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een,
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder,
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder
Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan.
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan.
God heeft jou gemaakt van top tot teen.
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een,
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder,
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder.
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? ….
Ja, dat verlangen wij.
Met welke namen zal je kind worden gedoopt?
…

Zingen: Geloofsbelijdenis (lied 340b)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heil’ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses,
en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.
Wens van de doopouders
Lied van de doopouders: Nu dat jij er bent
(tekst van Trijntje Oosterhuis)
Als je in mijn ogen kijkt,
lijkt de wereld stil te staan,
de wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan.
Je bent stralend als de zon,
je bent volmaakt, zo naakt en klein
en de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn
Ik wist niet dat ik na een blik
zo veel van je houden zou,
maar ik weet nu al niet eens meer
hoe ik leefde zonder jou.
Voor zoveel wezenlijke dingen
leek ik blind tot dit moment
en die zijn ineens zo zichtbaar
nu dat jij er bent.
Oh, ik hoop dat ik je geven kan wat jij me geeft
zo lang ik leef...

Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij
en ik hoop dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel, wat ik bedoel
en wat in woorden niet te vangen is voor mij.
Wanneer je in mijn armen ligt
en zo tevreden naar me lacht,
lijk ik alles te vergeten
dat daar buiten op mij wacht.
Alle strijd en alle tranen,
alle stille pijn verdwijnt
en de wereld lijkt voor eventjes normaal te zijn.
Doopgebed
Bediening van de doop en zegen
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 je
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? …
Ja, dat beloven wij
Aansteken van de doopkaars
Verwelkoming door de gemeente
v.:

Gemeente, draag Jurre, Daniël en Ries
die gedoopt zijn in uw gebeden
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.

g.:

Welkom, kinderen van God
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

(we gaan staan)

Zingen: lied 363
Dat ’s Heren zegen op je daal’
Zijn gunst uit Sion je bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer,
Looft, looft dan aller heren Heer!
(we gaan zitten)
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
v.: …. zo bidden wij zingend: (lied 458a)

Stil gebed, gezongen Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij aan anderen vergeven.
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze,
want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen.
Inzameling van gaven
Slotlied: lied 422
1

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)

Er is gelegenheid om de doopouders voor in de kerk geluk te wensen en
elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en/of limonade.

