
Zondag 27 november 2022 

Eerste zondag van advent 

In deze dienst zal de doop bediend worden aan Sarah Emma 
Josephina Eversdijk 

 

Voorganger: Ds. Janneke Herweijer 
Ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
Orgel: Henk G. van Putten  
Diaken van dienst: Rennie Naafs 
Lector: Reanne Vlaming 
Koster: Jan Kees Nieuwdorp 
Beamer: Joan van der Velden 



Preludium: Fantasia in g-moll (BWV 542) – Johann Sebastian Bach 

Welkom 

Intochtslied: Psalm 25: 1 en 2 

 

2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 

Drempelgebed 
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Bemoediging en groet 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:    die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  die trouw blijft in eeuwigheid 
Gemeente:    en niet loslaat wat Zijn hand begon 
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
                    en van Jezus Christus, onze Heer.  

Zingen: Psalm 25: 3 

3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

Kyriegebed besloten met gezongen kyrie (lied 299c) 
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Bediening van de Doop 

Lied 347: 1 t/m 3 (tijdens dit lied wordt Sarah binnengedragen) 

 

2. Herder, neem uw schaapje aan. 
Hoofd, maak het een van uw leden. 
Wees zijn weg, wijs het zijn baan. 
Vredevorst, wees Gij zijn vrede. 
Wijnstok, laat dit rankje bloeien, 
dat er eens veel vruchten groeien. 

3. Al het onz' is U gewijd, 
’t liefste wat G' ons toevertrouwde 
wordt als offer u bereid. 
Gij alleen kunt het behouden. 
Schrijf de naam door ons gegeven 
in het levensboek ten leven. 
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Inleiding op de doop 

Onze Heer Jezus Christus heeft na zijn verrijzenis uit de doden 
tot zijn leerlingen gezegd: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, 
door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. 
En zie ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ 
Wij gedenken het woord van de apostel Johannes: ‘Bedenk toch 
hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij 
worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook’. Wie 
gedoopt worden in de naam van de Vader, ontvangen het teken en 
zegel van het verbond van zijn genade: wij mogen zijn kinderen 
zijn en heten erfgenamen van de belofte. 

Presentatie 
Hier in Gods huis is binnengebracht Sarah, dochter van Niels en 
Anna. 
Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de 
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
Ouders: Ja, dat verlangen wij. 
Voorganger: En met welke naam zal zij gedoopt worden? 
Ouders: Sarah Emma Josephina Eversdijk 
Voorganger: Moge deze namen geschreven staan in de palm van 
Gods hand. 

Doopgebed 
Eeuwige God, wij zegenen U, omdat Gij Noach uit de zondvloed 
hebt verlost, Israël uit de Schelfzee hebt bevrijd en Jezus uit de 
Jordaan hebt opgewekt. Wil ook ons, bidden wij,  zó aan het licht 
brengen uit het water van de dood om op te staan tot leven waarin 
Gij welbehagen hebt. Stort over Sarah, die in dit water gedoopt 
gaat worden uw heilige Geest uit, die zweeft boven de wateren, 
de duif van de Jordaan, opdat in haar de gezindheid groeit van 
Jezus Christus, onze Heer. Amen. 
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Geloofsbelijdenis 
Niels en Anna, en u allen, hier samengekomen bij en rond de 
doopvont om getuigen te worden van de doop van Sarah, die wordt 
opgenomen in de gemeenschap van hen, die geloven : wij belijden 
vandaag samen ons Christelijk geloof.  

Apostolische geloofsbelijdenis (lied 340b) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

Doopvraag en doopbelofte 

V:  God heeft jullie je kind in liefde toevertrouwd. Willen jullie die 
liefde beantwoorden door jullie kind te helpen en te beschermen 
waar zij ook gaan zal en trouw te blijven wat de toekomst ook 
brengen mag? Beloven jullie zelf aan Sarah gaandeweg de 
boodschap van Gods liefde door te geven en voor te leven in 
verbondenheid met de gemeente die het geloof voort draagt van 
geslacht tot geslacht? 

Niels en Anna: Ja, dat beloven wij. 
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Geloften 

V:  Gemeente, wilt u Sarah naar uw vermogen helpen groeien in dit 
geloof en wilt u haar helpen Christus na te volgen? 

G: Ja, dat willen wij. 

Doop en handoplegging 

V:  Sarah, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest.  
Je bent een kind van God, getekend met het kruis van Christus. 

Ouderling (bij de overhandiging van de doopkaars): Ontvang het licht 
van Christus. 

Verwelkoming 
V: Gemeente, draag Sarah, die gedoopt is, in uw gebeden en ga met 

haar de weg van het Koninkrijk. 
G:  Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd 

en in ons midden. 
V:  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
G:  En met uw geest. 

Lied 354: 1 t/m 5 
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2. Jij weet nog niet wat leven is, 
wat liefde is en wat gemis. 
Jij weet nog niet van nee en ja, 
van ondergang en gloria. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 

3. Je huilt nog van verwondering, 
maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee 
geeft jou een taal, een teken mee. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 

4. Dat teken is een heilgeheim: 
God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, 
omdat Hij je bij name kent. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 

5. Zo komt jouw leven aan het licht, 
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
Gods adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt. 
O Heer, bevestig ons bestaan, 
noem ons bij onze naam. 

Adventsproject voor de kinderen 

Zingen: Projectlied advent en kerst 2022 
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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? 

eerste zondag (Ruth): 
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Bethlehem. 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

Gebed 

Lezing: Ruth 4: 13-17 

Lied 816: 1 t/m 4 (De organist speelt dit lied één keer voor) 
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2. Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 

3. Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

4. Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

Lezing: Mattheüs 13: 54-56 

Lied 463: 1 t/m 3  

 

2. Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 

3. Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
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Overweging 

Orgelspel: Rorate Caeli – Jeanne Demessieux 

Dienst der gebeden: dankgebed, voorbeden stil gebed en Onze Vader 

Inzameling der gaven: de organist speelt “Nun komm, der Heiden 
Heiland” (BWV 659) – Johann Sebastian Bach 

Slotlied: Lied 433: 1, 3 en 5 

 

3. Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

Zegen, besloten met gezongen ‘amen’ 
  
Postludium: Improvisatie over “Nun komm, der Heiden Heiland” 

Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en elkaar 
te ontmoeten bij het koffiedrinken.  
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De diaconiecollecte is bestemd voor de kerstcampagne van Kerk in 
Actie. De komende weken collecteren we voor kwetsbare kinderen of 
jongeren. Deze zondag is dat voor onderwijs voor werkende kinderen 
in Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke 
dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving 
met veel geweld een drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de 
hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of op de 
vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine 
Arbeider, partnerorganisatie van KIA geeft deze kinderen onderwijs 
en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst 
te vergroten. 
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