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Orgelspel 
 
Lied: ‘Heft op uw hoofden, poorten wijd’ 
 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
 Wie is het, die hier binnenrijdt? 
 Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
 en Heiland vol barmhartigheid! 
 Hij geeft de wereld 't leven weer, 
 juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
 looft Hem, die sterk van daad 
 de deuren binnengaat 
 
 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
 Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
 De palmen van uw eerbied spreidt 
 de weg langs, die uw Koning rijdt. 
 Hij komt tot u met troost en vree 
 en brengt u heil en liefde mee. 
 Geprezen zij de Heer, 
 Hij geeft u 't leven weer! 
 
- Mededelingen kerkenraad 
- Aansteken Paaskaars 
- Bemoediging en groet 
 
Lied: ‘nu daagt het in het Oosten’ 
 Nu daagt het in het oosten, 
 het licht schijnt overal: 
   Hij komt de volken troosten, 
   die eeuwig heersen zal. 
 
 De duisternis gaat wijken  
   van de eeuwenlange nacht. 
   Een nieuwe dag gaat prijken 
   met ongekende pracht. 
 
 Zij, die gebonden zaten 
   in schaduw van de dood, 
   van God en mens verlaten – 
   begroeten 't morgenrood. 
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 De zonne, voor wier stralen 
   het nachtelijk duister zwicht, 
   en die zal zegepralen, 
   is Christus, 't eeuwig licht! 
   
 Reeds daagt het in het oosten, 
   het licht schijnt overal: 
   Hij komt de volken troosten, 
   die eeuwig heersen zal. 
 
- Gebed 
- Advent 
 
Lied: ‘Advent is kijken naar wat komt’ 
 Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is.                                                                                        
 Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht,                                                         
 een wereld waar het licht is.                                                                                                                             
  
 Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden.                                                                                      
 Er werd een kind van God verwacht, een kind van licht, een kind vol kracht,                                                               
 een kind dat zorgt voor vrede.                                                                                                                            
 
 Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven hopen.                                                                                    
 Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in.                                                                         
 Die moet je verder lopen.                                                                                                                
   
 Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven dromen, 
 is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is                                                                                       
 en dat zijn Rijk zal komen. 
 
Viering van de doop 
- inleidende woorden 
 
- Lied: in het water van de doop (sela) 
 In het water van de doop, 
 zien wij hoe God zelf belooft, 
 dat zijn naam voorgoed aan ons verbonden is.  
 Water dat getuigt en spreekt,  
 van de hoop die in ons leeft, 
 dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
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 Eén met Christus in zijn dood, 
 gaan wij onder in de doop, 
 overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
 Eén met Christus, ingelijfd, 
 staan wij op van schuld bevrijd, 
 in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 refrein: 
 Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
 om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
 Uit het water van de doop, 
 putten wij geloof en hoop, 
 dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
 In zijn lichaam ingelijfd: 
 Christus’ kerk die wereldwijd, 
 is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
 Mensen overal vandaan, 
 die de weg van Christus gaan, 
 om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. (refr.) 
 
 Reinig ons en vernieuw ons leven Heer.  
 Reinig ons en vernieuw ons leven Heer.  
 Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.  
 Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.  (refr.) 
  
 Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil’ge Geest! 
 Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
 Wat een liefde, wat een hoop! 
 U verzegelt door de doop 
 dat ons leven bij U veilig is. 
 Dat ons leven bij U veilig is. 
(onder het zingen van dit lied worden Naim en Julius binnengedragen) 
 
- doopvragen 
 (de doopouders en de dopelingen komen in het liturgisch centrum) 
- uitspreken van de naam (namen) + betekenis 
- vullen van het doopvont door de ouderling 
- bediening van de doop 
- overhandiging doopkaars 
- overhandiging bijbel door de ouderling 
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- Lied: ‘God is overal’ 
 Mijn God, hier ben ik weer, bedankt voor deze dag. 
 U geeft mij elke keer veel meer dan ik verwacht. 
 
 En wat er lastig was, dat geef ik terug aan u. 
 Er komt een nieuwe kans en slapen mag ik nu. 
 
 Doe ik mijn ogen dicht, u let nog steeds op mij 
 en dooft nu al het licht, u blijft altijd dichtbij. 
  
 U geeft na elke nacht toch telkens weer een dag, 
 waar u weer op mij wacht en ik weer leven mag. 
 Amen. 
 
- inschrijven in het doopboek 
  
(onder het zingen van dit lied verlaten de kinderen de kerkzaal) 
 
Lezen: Lucas 1 vers 5 t/m 25 
 
Lied 441, 1,3 en 7 (nw.ldb. zang en orgel) 
 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. 
 
 Wat hebt U opgegeven 
 om mij nabij te zijn, 
 toen mijn armzalig leven 
 getekend was door pijn? 
 Zo veel was mijn ontnomen 
 waarin ik vreugde vind, 
 maar toen bent U gekomen 
 en wist ik mij bemind. 
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 Waarom u zorgen maken 
 met vragen, dag en nacht, 
 hoe u Hem zult ontvangen 
 met uw gebrek aan kracht? 
 Hij komt, Hij komt met liefde, 
 wil zo graag bij u zijn! 
 Want Hij weet van uw grieven, 
 en Hij stilt al uw pijn. 
 
Verkondiging: een engel bij Zacharias: Spiegel van belofte 
 
Kort orgelspel 
 
Lied 440 (nw.ldb. zang en orgel) 
 Ga, stillen in den lande, 
   uw Koning tegemoet, 
   de intocht is ophanden 
   van Hem die wonderen doet. 
   Gij die de Heer verwacht,  
   laat ons vóór alle dingen 
   Hem ons hosanna zingen. 
   Hij komt, Hij komt met macht. 
 
  Vat moed, bedroefde harten, 
   de Koning nadert al. 
   Vergeet  uw angst en smarten, 
   daar Hij u helpen zal. 
   Er is weer nieuwe hoop: 
   Hij noemt u zijn beminden, 
   in 't woord laat Hij zich vinden, 
   in avondmaal en doop.  
 
 Wees onbezorgd, gij armen, 
   aan kinderen gelijk; 
   in koninklijk erbarmen 
   maakt God u groot en rijk. 
   Hij die het veld bekleedt, 
   de vogelen kan spijzen, 
   wil ook zijn kind bewijzen 
   dat Hij zijn noden weet. 
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  Gij schenkt met volle handen, 
   die zelf de armoe draagt. 
   Gij maakt uzelf te schande, 
   die steeds naar zondaars vraagt. 
   Wij willen, groot en klein, 
   die 't al van U ontvingen, 
   U ons hosanna zingen 
   en eeuwig dankbaar zijn. 
 
- Dankgebed en voorbede 
- Inzameling van de gaven (Gemeente en Jeugdwerk, verwijzing) 
 
Lied: ‘op U mijn Heiland blijf ik hopen’ 
 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! 
 
 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! 
 

                
 

Zegen 
 
Orgelspel 


