
 
Zondag 29 november 2020 

 Eerste van de Advent 

 
Alle kinderen mogen bij binnenkomst in de kerk gelijk 
naar de kinderdienst gaan. 
 
Muziek: J. Pachelbel, Nun komm der Heiden Heiland. 
 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Wees ons nabij, eeuwige God; 
allen breng ons tot leven. 
vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’: lied 433 
(t. Martin Luther, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 
Erfurt 1524) 
 

1. Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
2. Kind dat uit uw kamer klein, 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
 
5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
 
De wereld wacht: hoelang nog God? 
Kom met uw licht, verjaag de nacht. 
 

(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de 
vleugels van een lied, 21) 

 
 

 de heilige Schrift 
 
Schriftlezing: Marcus 13, 24-37 
 
Lied: ‘Zoals het witte bliksemlicht’: lied 761 (t. Jan 
Willem Schulte Nordholt, m. Wilbert Berendsen) 
 

1. Zoals het witte bliksemlicht 
dat in het oosten is ontstaan 
de hemelen is doorgegaan 
en naar het westen is gericht, 
 
2. zo zal de komst zijn van Gods Zoon, 
Hem die de zoon des mensen is, 
een flits in de geschiedenis, 
een schittering verblindend schoon, 
 
3. een snelle, felle tekening 
van alles wat onmogelijk scheen 
rondom de grote aarde heen, 
een nieuwe hoop, een hunkering, 
 
4. een glans die oost en west verbindt 
en oude en nieuwe wereld saam 
verenigt in de ene naam 
van Christus die zijn rijk begint. 
 
Overweging 
 
Muziek: D. Buxtehude, Von Gott will ich nicht lassen. 
(melodie: verwacht de komst des Heren) 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden en doopgebed, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 
(lied 458; t. en m. John L. Bell en Graham Maule, vert. 
Joke Ribbers) 
 
Dooplied: ‘Kind van God gegeven’: lied 781  
Intussen wordt de dopeling binnengebracht. Ook de 
kinderen uit de kinderdienst komen in de kerkzaal. De 
kinderen mogen op de traptreden gaan zitten. 
 
1.Kind van God gegeven, 
kind bij God vandaan, 
in zijn hand geschreven 
staat jouw nieuwe naam. 
 
2. Kind van God ontvangen, 
lachend, kind zo klein, 
huilend van verlangen 
bij ons thuis te zijn. 



3. Kind door God geroepen, 
kind, jij hoort erbij: 
Ik heb jou geroepen, 
kind, jij bent van Mij! 
 
4. Kind van God gegeven, 
kind bij God vandaan, 
in zijn hand geschreven 
staat jouw nieuwe naam. 
 
Vraag aan de ouders: 
Verlangen jullie dat jullie zoon wordt gedoopt in de 
Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
ouders Ja, dat verlangen wij. 

allen gaan staan 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis (oecumenische 
studentengemeente Utrecht) 
vg Ik vertrouw op God,  
 de God van Abraham en Sara,  
 de God die vader is  
 van ons allen.  
 Die in het leven roept wat niet bestaat,  
 die verdrukten opricht  
 en ballingen thuisbrengt,  
 die ons tot familie maakt.  
 
allen Ik vertrouw op Jezus,  
 die gekomen is  
 om te zoeken wat verloren was.  
 Die heeft geluisterd en gesproken  
 en ons geleerd heeft  
 te luisteren en te spreken.  
 
vg Die ons gewezen heeft  
 op wie onze zusters en broeders zijn.  
 Die ons voorgegaan is  
 in thuis zijn bij elkaar  
 en vertrouwen op elkaar.  
 
allen Ik vertrouw op de Geest.  
 Zij doet ons stromen en stralen.  
 Zij spreekt alle talen,  
 ook die zonder woorden.  
 Zij overstroomt zelfs het laatste  
 woord van de dood. Amen. 
     allen gaan zitten 
 
Bediening van de doop aan Twan * 7 februari 2020 
Aanbieden van de doopkaars en het cadeau van de 
kinderen 
 
Ophangen van de appels en het blaadje van Twan, Sven 
en Luca in de levensboom 
 
Aanvaarding van het nieuwe dooplid 

Vraag aan de doopouders 
vg Jullie ontvangen Twan vandaag als gedoopt 
kind terug in jullie gezin. Beloven jullie dat jullie 

hem voor zullen gaan op de weg die ons gewezen 
is door Christus onze Heer, zodat hij zijn doop kan 
leren verstaan? 
 
Antwoord van de doopouders: 
Brent en Carola Roersen-van Veldhuizen 

 
 Carola leest uit ‘ik beloof het je’ (Max Lucado) 

 
 allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Wilt u deze ouders met hun kinderen 
opnemen in ons midden, met hen Gods Naam 
belijden, vreugde en vragen met hen delen en hen 
dragen met uw liefde en uw geloof? 

 allen Ja, dat beloven wij. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel 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 
zoals ook wij onze schuldenaars 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 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied: ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’: lied 134  
(t. Willem Barnard, m. Genève 1551) staande 
 
1.Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 
 
2. Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 
 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: 
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ’t die u bij name riep. 
 
Muziek: J.L. Krebs, bewerking van het adventslied: 
‘Verwacht de komst des Heren’ 
 
 
 

 



Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Coördinator: Céline Jumelet 
Koster:  Aalt van de Pol 
Zangers: Jantine Dijkstra, Harm Albert Zanting, Harmen 
Lanser en Feije Duim 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
 
 
Collectes  
De eerste collecte is voor Stichting Moederzorg en de 
tweede voor Vorming & Toerusting. Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 


