
Orde van dienst Grote Kerk 
Zondag Ie Advent - doopdienst 
Voorganger: ds Teunard van der Linden 
Ouderling: Aafke van der Zee 
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VOORBEREIDING 
 
Welkom 
Zingen: Psalm 24: 4 en 5  
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 
 
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van ‘s hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn  
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 433: 1 en 5  
1. Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria’s kind. 
 
5. Lof zij God in ‘t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 
Aansteken Ie Adventskaars 
Een kaarsje maakt een groot verschil. 
Hij fluistert naar de rest: 
‘Doe met me mee, als je dat wil, 
want stralen kun je best!’ 
Vandaag begint een mooie tijd, 
we wachten op de Heer. 
En als het licht zich hier verspreidt 
dan stralen wij steeds meer. 
 
Toelichting schikking Ie Advent 
 
Gebed  
 

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Zingen Lied 968: 2 en 5  
Tijdens dit lied worden de dopelingen,  
Kelvin en Lucas, de kerk binnengebracht. 
 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord.  
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs. 
 
5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade,  
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.  
  
Over de doop: 
Wanneer er in de gemeente van Christus 
gedoopt wordt… 
 
Laten wij bidden: 
Zend Heer uw Geest  
over het water van de doop. 
Zegen de ouders die hier vanmorgen gekomen 
zijn, sterk hen in hun taken en omring hen  
met uw bescherming en zegen. Amen. 
 
Doopvragen: 
Verlang je in geloof de doop van jullie 
kinderen; beloof je hen de blijde boodschap 
door te geven en liefdevol voor te leven 
in gemeenschap met Christus’ kerk? 
 
Heilige doop 
Ik doop je in de naam van de Vader, van de 
Zoon en van de Heilige Geest.  
 
Dooptekst met handoplegging 
 
Antwoordlied 416: 1 en 2 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij 
op al je wegen met zijn raad en troost en 
zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 



2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, 
in bange tijden, over jou zijn vleugels 
spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Vraag aan de gemeente 
Wilt u de ouders en dopelingen van 
vanmorgen omringen met liefde en gebed, 
zodat zij hun weg in het leven mogen vinden 
als kind van de God?  
 
Overhandiging doopkaarsen 
en doopkaarten / een aandenken  
 
Afsluitend lied: 416: 3 en 4 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn 
liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Het plakboek van Lucas 
 
Zingen (melodie Lied 444) projectlied: 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schiftlezing: Lucas 1: 5-25 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 

Antwoordlied: Lied 442 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij 
van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat 
voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O 
Gij, wien aarde en hemel zingen, verkwik mij 
met uw heilige gloed. Kom met uw zachte 
glans doordringen, o zon van liefde,  
mijn gemoed!  
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee 
mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in 
ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn 
bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om 
mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe 
troost ervaren: doe intocht, Heer,  
in mijn gemoed! 
 
In memoriam / Lied 23c: 1 en 5 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst 
mij een groene streek; daar rust ik aan een 
stille stroom - en niets dat mij ontbreekt.  
 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, uw 
liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods 
huis zo lang ik leven mag. 
 
Dankgebed, voorbede, Onze Vader 
 
ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied 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. 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel  
 
Collecte bij de uitgang 50-50  
voor diaconie en kerk 


