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Bediening van de doop - Zondag 1e Advent  
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Wanner Los 
Lector: Lies Hager 
Organist: Eeuwe Zijlstra  
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom 
Psalm van de zondag:  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 woning. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Aansteken kaars 1e Advent 
 
Gedicht: 
Een lichtje in je ogen,  
een lichtje in je hart.  
Wij zien het en geloven:  
God maakt een nieuwe start 
 
Zingen: lied van Advent 444 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten - 
begroeten ‘t morgenrood. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ‘t eeuwig licht! 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
Liturgische bloemschikking Ie Advent 
 
Zingen: Lied 833 
Neem mij aan zoals ik ben, 
druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij (2x) 
 
Gesprek met kinderen  
Project Kindernevendienst Advent 
 
Zingen: (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. 

 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
 
Zingen Lied 968: 2 en 5  
Tijdens dit lied wordt de dopeling 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… 
Laten wij bidden… 
Doopvragen 
Heilige doop 
 
 
 



 

 

Antwoordlied  
Geroepen om te zingen 79:1, 2 en 4 

1. Verbonden met vader en moeder, 
natuurlijk het meest met die twee, 
maar ook met de andere mensen 
vier jij het feest met ons mee? 
 
Refrein: 
Je hebt al een naam maar je krijgt er één bij op 
dit feest, want jij wordt gedoopt in de naam van 
de Vader de Zoon en de heilige Geest. 
 
2. Je bent al een tijdje bij mensen, 
je naam is bij ons al vertrouwd 
en dus is het tijd om te vieren 
dat God, die je kent, van je houdt. 
Refrein: 
 
4. Nu mag je gaan leven met mensen 
verbonden in liefde en trouw 
omdat zij vandaag bij dit doopsel 
Gods Naam legden naast die van jou. 
Refrein: 
 
Vraag aan de gemeente 
Wilt u allen de nieuwe dopeling   
dragen in uw gebeden  
omringen met uw support, 
en zo, met de ouders, 
zijn weg als kind van God beamen? 
 
Overhandiging doopkaars en doopkaart 
 
Afsluitend Lied: Lied 348: 1, 3, 8 en 9 
1. Heer van uw kerk, 
Gij hebt het woord genomen 
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen, 
want hunner is het koninkrijk. 
 
3. Reeds staat Gij klaar 
en komt ons vriendlijk tegen, 
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen, 
eer wij U zoeken zijt Gij daar. 
 
8. En laat de mond 
der kindren, die we U wijden, 
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 
wij leven vast in uw verbond. 
 
9. Er is gedoopt! 
Wij allen zijn verbonden, 
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 
de ganse kerk in een geloof. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed  
 
Schriftlezing: II Samuel 11:14-27  
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied:  Lied 786:1 
Wij zingen God ter ere 
in grote dankbaarheid 
daar Hij ons leven leidt 
en weet wat wij ontberen. 
Hij maakte ons genegen 
te zorgen voor elkaar. 
Zo zien wij jaar na jaar 
zijn goedheid en zijn zegen. 
 
In memoriam  Sijbold van der Linde 
 
Zingen: Lied 268:2 
 
2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 
bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven - 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van 
hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden te 
zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen (3x Amen) 
Orgelspel 


