
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente Uithuizermeeden 

Eerste zondag van Advent 29 november 2020 in het Anker 

In deze dienst wordt Sophie van Dijken gedoopt 

 

Diakenen: Tonnie Westerloo, Ria Ausema 

Koster:  Gert Dijksterhuis 

Lector:  Jeanine Wolters 

Organist: Ties Molenhuis 

Ouderlingen: Jeannet en Jan Weening 

Voorganger: ds. Peter Israël 

 



Voor de dienst 

 

Luisterlied: Nu dat jij er bent, Trijntje Oosterhuis (video)  

 
Als je in mijn ogen kijkt 
lijkt de wereld stil te staan 
De wind houdt op met waaien 
en bevroren is de maan 
Je bent stralend als de zon 
Je bent volmaakt,  
zo naakt en klein 
En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn 
 
Ik wist niet dat ik na een blik 
zo veel van je houden zou 
Maar ik weet nu al niet eens meer 
hoe ik leefde zonder jou 
Voor zoveel wezenlijke dingen 
leek ik blind tot dit moment 
En die zijn ineens zo zichtbaar 
Nu dat jij er bent 
 

Oh, ik hoop dat ik je geven kan 
wat jij me geeft 
Zo lang ik leef... 
Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij 
En ik hoop dat je ooit voelen mag 
wat ik nu voel 
Wat ik bedoel 
En wat in woorden niet te vangen is voor mij 
 
Wanneer je in mijn armen ligt 
en zo tevreden naar me lacht 
Lijk ik alles te vergeten 
dat daar buiten op mij wacht 
Alle strijd en alle tranen 
Alle stille pijn verdwijnt 
En de wereld lijkt voor eventjes 
normaal te zijn 

 

Orgelspel: “Macht hoch die Tür” uit op.135a van Max Reger (1873-1916) 

 

Om te beginnen 

 

Welkom 

 

Aansteken van de Adventskaars en gedicht (filmpje) 

 

Lied: LB 289:1,2,3 Heer, het licht van uw liefde schittert 

 

Heer, het licht van uw liefde schittert, schijnt in donkere diepten, schittert; 

Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 

Schijn op mij, schijn op mij. 

Refrein:  

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;  

blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, stroom, overstroom alle naties met uw genade.  

Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 

 
Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, uit de schaduw in uw nabijheid; 

door uw Zoon mag ik staan in uw luister, toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 

Schijn op mij, schijn op mij. Refrein 

 

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien en de weerglans op ons gezicht zien,- 

zal ons leven voor anderen stralen, het verhaal van uw liefde vertalen. 

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein 



Bemoediging en drempelgebed 

 

V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

A die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

V Warme, gastvrije God 

 U, die ons hebt gevormd 

 en ons roept bij onze naam, 

 vervul ons met verwondering 

A en houdt ons vast in liefde 

 

V Lichtende, wenkende God, 

 U roept ons en U zegent ons 

 vervul ons met verlangen 

A en houd ons vast in liefde 

 

V Sterke, onthullende God 

 U troost ons en bevraagt ons, 

 vervul ons met moed 

A en houd ons vast in liefde 

 

Lied: LB 118:10 De Heer is God, zijn gunst verheugde  

 

De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. 

Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. 

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. 

Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

 

Gebed 

 

Horen naar het Woord 

 

Lezing: Johannes 8: 12-19 

 

Video van de zandtovenaar  

 

Verkondiging 

 

Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland van Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 

Lied: Kom tot de Vader (video) 

 

Tijdens dit lied worden Sophie binnengebracht 



Het feest van de Doop 

 

Vera vult de doopvont met water 

 
Inleiding 
  
Onze Heer Jezus Christus, 
 heeft vóór zijn hemelvaart 
 de opdracht gegeven: 
 ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen 
 door hen te dopen 
 in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
 en hen te leren dat ze zich moeten houden 
 aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
 En houd dit voor ogen:  
 ik ben met jullie, alle dagen, 
 tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Lied: Welkom, welkom in ons midden (melodie LB 801) 
 
1 Welkom, welkom, in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij met ons aanbidden, 
God die mensen zoekt en vindt. 
 

2 Welkom, welkom, in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij het licht aanbidden, 
dat de duisternis verblindt. 
 

3 Welkom, welkom, in ons midden, 
welkom, nieuw geboren kind, 
hier mag jij de Heer aanbidden, 
die voltooit wat jij begint. 

 
Presentatie 
De doopouders komen naar voren 
 

 
 V Heleen en Eric, verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt 
  in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
 O Ja. 
 V Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven,  
  waarmee het zich gekend mag weten bij God en mensen? 
 O Sophie. 
 V Moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. 

 
Doopgebed 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis (gesproken) 
Allen gaan, zo mogelijk, staan 
  
V … belijden we het geloof: 
A  Wij geloven in God. 
 Wij zijn niet alleen. 
 Wij zijn geborgen. 

Wij zijn vrij. 
 
Wij geloven in de Geest van God, 
de Geest van de vrijheid, 
die ons verbindt 
tot een kerk, die alles omvat. 
 
Wij geloven in Jezus Christus, 
die ons God laat zien 
en Hem vertegenwoordigt, 
die het rijk van de vrede verkondigde 
en uit liefde voor ons stierf. 

Wij geloven dat Jezus leeft. 
Hij bevrijdt ons van schuld, 
van angst en dood. 
Hij helpt ons te leven. 

 
Wij geloven in God, 
die de wereld schept en bewaart, 
die wil, dat wij samen met Hem werken 
voor de wereld en de mensen. 
 
Wij geloven in de levende God, 
die de wereld voleindigt en vernieuwt, 
die ook ons bewaart en herschept 
tot onvergankelijk leven. Amen.  

 
Geloften 
Allen gaan zitten, de ouders blijven staan 
 
V Heleen en Eric, beloven jullie Sophie, die aan jullie is toevertrouwd,   
 met liefde en zorg te omringen? 
 Beloven jullie haar op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus   
 en haar in liefde trouw te blijven welke weg zij in de toekomst ook zal gaan? 
 Beloven jullie zo elkaar en je kind aan God op te dragen? 
 Wat is daarop jullie antwoord? 
O Ja, dat beloven wij. 
 
Doop en handoplegging  
 
De voorganger legt de dopeling een hand op 
 
De diaken overhandigt doopkaart en doopkaars – ontstoken aan de paaskaars – met de woorden: 
 Ontvang het licht van Christus. 
 
 
 
 
 
Verwelkoming 
Allen gaan, zo mogelijk, staan 
  
V Gemeente, draag Sophie die gedoopt is in uw gebeden 
 en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 
A Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, 
 wereldwijd en in ons midden. 
 
 
 



Lied: LB 354:4,5 
 
Dit teken is een heilgeheim, God wil met jouw verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent 
Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam. 
 
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. Refrein 
 
Hierna gaan allen zitten 
De ouderling reikt de kinderbijbel uit 
Namens de kinderen van de nevendienst wordt een cadeau gegeven 
 

Bidden en geven 
 

Bericht van overlijden 

 

Lied 23b: 3, 5 

 

Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Op weg 

 

Lied: LB 415:1,2,3, 
 

Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. 

 

Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht. 

 

Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! 

 

Wegzending en zegen met gesproken ‘Amen’ 

V God zal met je meegaan 

 als licht in je ogen 

 als lamp voor je voet 

 als hand op je hoofd 

 en arm om je schouder. 

A Als baken bij ontij en verte die wenkt 

 als groet op je lippen en hoop in je hart 

 als stem die je uitdaagt  

en woord dat je voorgaat 

zal God met je meegaan. Amen. 


