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Orde van dienst voor zondagmorgen 1 december 2019 – 09.30 uur 
Start Adventsproject kindernevendienst en doopviering                    
M.m.v. de kerkzanggroep 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Welkom en mededelingen 
 
Intochtspsalm (staande): Psalm 42 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Psalm 43 vers 4  (hierna gaan we zitten) 
 
Aansteken 1ste Adventskaars door Julia 

 
Goede God, 
Het is vandaag de eerste zondag van Advent. 
We zijn onderweg naar Kerst. 
Op onze reis komen we sterren tegen. 
We volgen deze sterren 
om uit te komen bij de ster van Bethlehem. 
Vandaag is Juda onze ster. 
Hij kreeg van zijn vader Jakob een bijzondere zegen. 
Wilt U ons ook zegenen in deze dienst? 
Amen. 
 

De Kerkzanggroep zingt het projectlied 
 
Jakobs woorden laten zien hoe het later zal gaan. 
Zijn zoon Juda zal heersen, de vijand verslaan. 
Hij is sterk als een leeuw en hij heerst voor altijd. 
Tot een koning zal heersen in eeuwigheid. 
 
Refrein: 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 

Gebed om ontferming 
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Samenzang met kerkzanggroep: Lied 286  
(vers 1 en 2 door de kerkzanggroep, vers 3 samen) 

 
Het nieuwe Adventsproject  
  van de kindernevendienst ‘Volg de ster! - Juda 
 
 Samenzang: projectlied ‘Kom, volg de ster!’ 
 

Jakobs woorden laten zien hoe het later zal gaan. 
Zijn zoon Juda zal heersen, de vijand verslaan. 
Hij is sterk als een leeuw en hij heerst voor altijd. 
Tot een koning zal heersen in eeuwigheid. 
 
Refrein: 
Het verleden laat ons zien waar de reis begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 

 
(tijdens het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
Lezing uit de Bijbel: Johannes 1 vers 1 - 14 
 
Samenzang met kerkzanggroep: ‘Geen windvlaag van buiten’  
                      (Hemelhoog 130) 

 
Geen windvlaag van buiten, geen klop op de poort, 
geen vuur, geen lantaarn, geen voetstap gehoord. 
Geen spookbeeld uit angsten, geen dromen verstoord. 
Een engel, een meisje, een stem in haar oor. 
 
‘Maria, verheug je, er is geen gevaar, 
genade van God wordt in jou openbaar. 
De tijd om de wereld te redden begint. 
Wil jij moeder worden van Gods liefste kind? 
 
Een kind wordt geboren en dan komt het rijk, 
een teken voor velen om vrede of strijd. 
Voltooiing en aanvang, én speler én plot, 
slachtoffer en winnaar, van jullie, van God.’ 
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Geen loon afgesproken, geen afspraak gepland, 
geen trouwdag bevestigd, geen blauwdruk bekend. 
Maria stemt in met wat niemand bevroedt, 
en toch klinkt zij zeker: Zeg God, het is goed! 

 
Preek: Wie nodig je uit voor Kerst? 
 

Samen(tussen)zang met kerkzanggroep: ‘Hij kwam bij ons’ 
 (Hemelhoog 181 vers 1 kerkzanggroep, vers 4 allen) 
 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht, 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Refrein.  Zie onze God, de Koningknecht, 
  Hij heeft zijn leven afgelegd. 
  Zijn voorbeeld roept 
  om te dienen ied're dag, 
  gedragen door zijn liefd' en kracht. 

 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er needrig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn.  Refrein: 
 

Samenzang: ‘Ik zal er zijn’ – Sela 
 
tijdens dit lied komt de kindernevendienst binnen, samen met de 
dopelingen, het doopwaterwordt door Wesley binnengebracht 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

De dienst van de doop    
 
Om te beginnen  
Als dopelingen zijn hier in Gods huis binnengebracht: Dineke, dochter 
van Corine en Gerben Kroes. En Dani, zoon van Carina Schouten en 
Wouter van Bruggen. En Fien, dochter van Noor en Wim van Welij.
  
Corine, wil jij deze kaars aansteken voor lieve mensen die we er 
vanmorgen zo graag bij hadden willen hebben, maar door de dood 
voor ons onbereikbaar zijn geworden?  
Dat iets van het licht van Christus ons vanmorgen toch samenbrengt. 
Jij doet dit om je schoonmoeder te gedenken, maar ieder van ons heeft 
een andere naam in hoofd en hart… 

 
Onze Heer Jezus Christus heeft zichzelf laten dopen om te delen in 
ons leven en onze dood. En Hij is uit de dood opgestaan om ons te 
doen delen in zijn leven. 

 
De geboorte van een mens is wonderlijk. Je wordt er stil van. Hier voel 
je iets van het grote mysterie. Een kind komt in ons midden. Zodat het 
kan uitgroeien tot een mens van geloof, een mens van hoop, een mens 
boordevol liefde.   
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We zullen nu gaan dopen in verbondenheid met de vele anderen, die 
zich geroepen wisten om Christus na te volgen, in gedachtenis aan Zijn 
doop en als teken van de hemelse Geest die Hij met zich droeg. 

 
Samenzang: Lied 348 ‘Heer van uw kerk’ vers 1, 2 en 3   

 
(tijdens het naspel komen de doopouders met hun kinderen naar 
voren) 
 
Gedicht ‘Ik wens je’ voor…   door Lisette  

 
Ik wens je twee stevige voeten, 
om door het leven te gaan. 
Ik wens je twee stevige handen, 
om anderen bij te staan. 
Ik wens je een mond om te lachen, 
met vrienden die vrolijk zijn. 
Maar ook om mensen te troosten, 
bij tegenspoed en pijn. 
Ik wens je twee heldere ogen 
om te zien wat kwaad is of goed. 
Dan zul je altijd weten, 
de weg die je volgen moet. 
Ik wens je een liefdevol hart toe, 
een hart dat mensen bemint. 
Maar bovenal heb je Gods zegen, 
wordt een gelukkig en lief kind. 

 
Doopbelofte door de ouders 
 
Lieve doopouders 
Belijdt je te geloven in God de Vader, Schepper van hemel en 
aarde en in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in 
de Heilige Geest.  

 
Geloof je dat we in de doop het teken ontvangen van de liefde van 
God, dat we door de doop voor altijd verbonden zijn met het 
gekruisigde en opgestane leven van Jezus Christus, voortdurend 
geroepen tot vernieuwing van ons leven, door de kracht van de 
Heilige Geest.  
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Beloof je je er voor in te zetten dit geloof in je leven zichtbaar te 
maken, in het bijzonder ook voor Dineke, Dani en Fien… hen te 
vertellen van het evangelie van Jezus Christus, hen binnen te 
brengen in de ruimte van  Gods kerk, om levend in de 
gemeenschap van Gods kinderen, steeds opnieuw te horen en te 
leren  van geloof, hoop en liefde.  

 
Wat is hierop jullie antwoord, Corine en Gerben Kroes:               
(ja, dat beloven wij) 

 
Bediening van de Heilige Doop 
Dineke Kroes: ik mag je dopen in de naam van de Vader, van de 
Zoon en van de Heilige Geest… 

 
Dooptekst Dineke 
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je 
een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. (Psalm 91 vers 4) 

 
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars  
Christus is het Licht der wereld! Moge Dineke drager worden van 
het licht van Christus en Hem volgen haar leven lang. Ga als 
ouders haar daarin voor.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Wat is daarop jullie antwoord, Carina Schouten en Wouter van 
Bruggen 
(ja, dat beloven wij) 

 
Bediening van de Heilige Doop 
Dani Paul van Bruggen: ik mag je dopen in de naam van de Vader, 
van de Zoon en van de Heilige Geest… 

 
Dooptekst Dani:  
Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij…  (Psalm 139 
berijmd) 
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De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars  
Christus is het Licht der wereld! Moge Dani drager worden van het 
licht van Christus en Hem volgen zijn leven lang. Ga als ouders 
hem daarin voor.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat is daarop jullie antwoord, Noor en Wim van Welij                            
(ja, dat beloven wij) 

 
Bediening van de Heilige Doop 
Frouwina Hermina Elizabeth van Welij: ik mag je dopen in de naam 
van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest… 

 
Dooptekst Fien:  
De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in 
eeuwigheid (Psalm 121 vers 8) 

 
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars  
Christus is het Licht der wereld! Moge Fien drager worden van het 
licht van Christus en Hem volgen haar leven lang. Ga als ouders 
haar daarin voor.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De namen van de dopelingen worden in de hand geschreven, 
onderwijl is er samenzang 
 
Samenzang met kerkzanggroep: ‘Weet je dat de Vader je kent’ 
         (Hemelhoog 417 vers 1 zanggroep, vers  2 allen) 
 

Refrein: Weet je dat de Vader je kent? 
  Weet je dat je van waarde bent? 
  Weet je dat je een parel bent, 
  een parel in Gods hand, 
  een parel in Gods hand? 
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Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, je bent een oen; 
ze trekken altijd aan mijn paardestaart, ik ben niets waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit. 
Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg.  Refrein: 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom. 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks. 
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn. 
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij":  
God houd van mij, God houdt van mij. 

 
Ik weet dat de Vader mij kent 
Ik weet dat ik van waarde ben 
Ik weet dat ik een parel ben 
Een parel in Gods hand 
Een parel in Gods hand 

 
Vraag voor de gemeente (staande)  
Gemeente, wilt u deze kinderen, vandaag gedoopt, dragen in uw 
gebeden, opnemen in uw midden, helpen groeien in het geloof en 
voorgaan in het volgen van Jezus Christus? 
 
Antwoord: Ja, dat willen wij! 
 
Samenzang: Lied 348 vers. 9  
 
(gemeente en doopouders gaan weer zitten) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): Lied 444 ‘Nu daagt het…’, vers 1 en 2 
 
Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘Amen” 
 


