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Zingen: Opwekking 599
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein:
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend
de liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
want niets wat jij ooit deed
verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
gaf Hij zijn eigen Zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Refrein 2x
De liefde die hij geeft,
De woorden die hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Welkom en mededelingen
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Adventsgedicht en aansteken kaarsen door Dianthe en Christeane
Maria gaat gehaast op weg en bezoekt Elisabeth.
Die hoort Maria’s stem en voelt de baby in haar buik.
God geeft hun een kindje, raakt hen aan – door zijn Geest.
Samen zijn ze dankbaar, prijzen Hem het allermeest.
God kent je als geen ander, Hij heeft je zelf gemaakt.
Hij weet wat in je hart leeft aan twijfels, angst en pijn.
God laat je niet alleen staan, ziet altijd naar je om.
Omdat Hij jou zo liefheeft, raakt Hij jou met liefde aan.
Zingen: Psalm 85: 1 en 3 (staande)
1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jacobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
Verootmoediging
Zingen: Psalm 130: 3 en 4
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.
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Wetslezing
Zingen: Doop (van 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.
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.
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.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
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.
De kinderen komen naar voren voor de kindernevendienst
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Tekst van de maand december:
Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle
mensen die hij liefheeft. (Lucas 2:14)
Zingen - kinderlied: Op Toonhoogte 340

2 Eeuwenlang geleden was ik er niet bij
Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij

Want datzelfde kindje uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning van 't heelal
Wij zingen:
Gloria gloria voor het kindje klein en teer
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer
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Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 1: 26 t/m 38
26
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad
Nazareth in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan
een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje
heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig
bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting
te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet
bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult
zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus
noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon
van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn
over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde
komen.’
34
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb
immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het
kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
36
Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon,
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want
voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel
haar weer alleen.
Zingen: Gezang 117: 1 en 5
1. Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
5. Zo diep waart Gij bewogen
Gij daaldet van uw troon;
uit godlijk mededogen
zocht Gij der mensen woon,
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Gij die de last der volken,
hun plagen duizendvoud,
wat niemand kan vertolken,
in liefde omsloten houdt.
Verkondiging
Zingen: Gezang 66: 1 en 3
1. Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.
3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.
Onderwijs over de doop
Doopbeloften
Zingen: Gezang 336: 1, 2 en 3
1. Zie hier de kind’ren tot U komen,
gij zelf hebt hen genodigd, Heer;
uw roepstem werd door ons vernomen:
wij leggen ze in uw armen neer.
2. Wil Gij hun Heer en Herder wezen.
Laat ons in deze heil'ge stond
uw naam op ieders voorhoofd lezen,
het merk, dat hen aan U verbond.
3. Laat van wie hier als kindren kwamen
uw Heil'ge Geest nooit zijn geweerd.
Ze zijn van U; draag Gij hun namen
in uw handpalmen gegraveerd.
Doop
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Zingen: Gezang 336: 4, 5 en 6
4. Zij leven onder uw geleide,
Gij blijft als ieder hen verlaat,
Gij roept hen op tot waken, strijden,
U na te volgen waar Gij gaat.
5. Ze ontvingen toch het heilig teken
van wat Gij in 't verborgen doet.
Niets kan het testament verbreken,
dat is verzegeld in uw bloed.
6. En als de loopbaan is gelopen,
het doel bereikt met laatste kracht,
dan gaat de hemel voor hen open:
ze zijn voor eeuwig thuisgebracht.
Overhandiging kinderbijbel en doopkaarsen
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Gezang 124: 1, 2 en 4
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.
4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
Zegen
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