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‘De Vredehorst’ zondag 2 december 2018 
Eerste zondag van de advent 
Thema: Hoe laat is het?  
Voorganger: ds. W. Loosman 
Organist: Peter ten Kate  
Band: Walraad van Dale (drums), Hans Hooijer (gitaar), Berthil Rundervoort (bas), 
Emiel Boer(gitaar en zang) en Erwin de Vegt (gitaar en zang).  
 
In deze dienst wordt Elise van Rijswijk gedoopt.  
 
                         
                                                          DE VOORBEREIDING  

 
Vooraf: Lied vooraf: Met open armen-vluchtkerk  
 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
  
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
  
Welkom in Gods huis, 
Welkom in Gods huis, 
Welkom in Gods huis, 
Welkom, welkom thuis. 
  
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
  
Welkom in Gods huis, 
Welkom in Gods huis, 
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Welkom in Gods huis, 
Welkom, welkom thuis. 
 
Woord van welkom door de kerkenraad en mededelingen  
 
De gemeente gaat staan  
 
We bereiden ons in stilte voor 
 
Groet en bemoediging  
Genade zij u en vrede van God, onze Vader  
en van Jezus Christus de Heer 
Amen  
Onze hulp is in de Naam van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 452: 1 en 3 
 
De gemeente gaat weer zitten  
 
Eerste adventskaars aansteken    
 
Kyriegebed door kinderen 
 
Zingen: Heer uw licht en uw liefde schijnen Opwekking 334 
 
 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
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laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(rerein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
 
Filmpje over wolf in Drenthe.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=HYW4b0YeJzM 
 
VOORAF SPEL over sterke, zwakke en knuffeldieren  
 
Kindergespek 
Toneelstukje door Harmanda en Raymond. Ad de verteller heeft gesprek met een 
ziener.  

https://www.youtube.com/watch?v=HYW4b0YeJzM
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Wat ziet Johannes? 
Stukje film over het Lam gods……in het boek Openbaring 
 
Ik heb een dvd die afgespeeld mag worden in de computer.   
 
Zingen: Geloof met me mee 
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Geloof met me mee, dan wordt het advent, 
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.  
 
Geloof dat de hemel open kan gaan 
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.  
 
Zingen: Verhalen die schijnen  
 
Verhalen die schijnen als licht op je weg  
Zij willen vertellen wat God tot je zegt. 
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor. 
De oude verhalen vertellen wij door.  
 
 
 
Schriftlezing: Openbaring 5: 1-7 
 
51Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol 
die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. 2Ik zag 
een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te 
verbreken en de boekrol te openen?’ 3Maar er was niemand in de hemel of op 
aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. 4Het deed me veel 
verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in 
te zien. 5Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de 
leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en 
daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ 6Midden voor de troon, 
tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het 
geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten 
van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7Het lam ging naar degene die 
op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 
 

 
Overdenking 
 
Zingen: Prijs Adonaj Opwekking lied 638 
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Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
 
Dienst van de doop van Elise van Rijswijk  
DIENST VAN DE DOOP 
 
Tijdens het binnenbrengen van dopelingen zingen:  
 
 
 
Opwekking 91 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Alle kleine kinderen mogen komen. 
Eén kleine, twee kleine, 
drie kleine kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, 
zes kleine kinderen, 
zeven kleine, acht kleine, 
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negen kleine kinderen, 
alle kleine kind’ren mogen komen. 
Jezus houdt van alle hippe hippies, zieke kinderen, oude mensen, 
lieve baby’s, en verder… 
 
Presentatie 
 
v:  Lisette en Marijn                   hebben de wens uitgesproken 
hun kind  ten doop te houden.  
  Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven, 
  waarmee het zich gekend mag weten bij God en de mensen? 
o:  Elise Grietje Ria 
                                
                               
Foto’s van de kinderen 
 
V:                                  En wat willen jullie? 
O:                                 Dat ze gedoopt wordt?  
 
 
We belijden nu samen met de doopouders ons geloof door te zin-
gen:  
 
Band: Geloofsbelijdenis (melodie: Vreugde vreugde)  
 
Ik geloof in God de Vader, Hij die heel de schepping draagt. Als een 
vriend komt Hij ons nader wanneer wanhoop ons belaagt. Hij door-
grond en kent ons leven en wij zijn door Hem aanvaard. Van zijn 
liefd’ kan niets ons scheiden want wij zijn Hem alles waard.   
 
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als 
broeder ons nabij kwam toen Hij droeg het menselijk lot. Hij leerde 
ons dienstbaar leven: kiezen voor de minste mens. Zelfs de dood 
hield Hem niet tegen want ‘verzoening’ was zijn wens.   
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Ik geloof de Geest die heilig als een vuurgloed ons verwarmt. Die 
ons troost en steeds bemoedigt als het leven ons verlamt. Gods 
Geest wil ons inspireren zo verfrissend als de wind. Als een bron wil 
zij ons voeden die gemeenschap samenbindt.    
 
 
Doopgebed (tekst: Esther de Vegt) 
Een kind, zo puur, een onbeschreven blad.  
Een wonder, teken van Uw ongekende scheppingskracht. 
Elk kind gaat op avontuur op zijn eigen levensreis.  
Een leven dat zo onbezorgd begint, zal zijn eigen weg moeten gaan 
met alle mooie en moeilijke dingen die hij tegen zal komen.  
 
Vandaag is een belangrijke mijlpaal op hun levensreis; ze worden 
gedoopt.  
De doop als verbondenheid met U en met deze gemeente waarin ze 
mogen opgroeien en begeleid worden op hun levensreis.  
Het water als teken van tegenslag in het leven, maar ook als teken 
van nieuw leven, een belofte.  
 
Zoals U het land scheidde van het woeste water, om een nieuwe 
aarde te beginnen vol van leven.  
 
Zoals de aarde werd overspoeld door het water om schoongemaakt 
te worden, maar Noach en de dieren die gered werden om opnieuw 
te beginnen. 
 
Zoals het volk Israël op hun barre tocht door de woestijn, tegenge-
houden door het water van de zee, maar U die door Mozes heen 
een weg baande door het water en met datzelfde water de vijand 
versloeg. 
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Datzelfde water komt vandaag neer op de hoofden van drie kin-
deren, die aan het begin van hun levensreis staan. 
Door de doop zijn zij verbonden met Uw zoon Jezus Christus, die 
gedoopt werd in de Jordaan en die het grootste wonder deed door 
de dood te overwinnen en te leven. 
Dopen is een beetje doodgaan, om daarna voluit te kunnen leven in 
Uw licht.  
 
Daarom bidden wij voor Elise Grietje Ria, of U met haar mee wil 
gaan op reis, zodat ze U in hun leven mogen ervaren.  
Zodat ze vol vertrouwen op reis gaan, met oog voor de mensen om 
hen heen en daarmee op U die in hen leeft. 
 
Amen 
 
Marijn zingt solo Lied 617 uit Opwekking: Een machtig maker… 
 
Doop 
 
v:  Ik doop je in de Naam van de Vader  
  en van de Zoon en van de heilige Geest. Amen 
   
 (En ik teken je met het kruis, opdat je vervuld mag worden 
 met de gezindheid van de Messias. Amen) 
 
 
V                             ik zegen je oren om goed nieuws te horen, 
  je ogen om geluk te zien, 
  je mond om te lachen en te spreken. 
  Ik zegen je handen om te werken, 
  om ze uit te steken naar een ander, 
  om ze te vouwen tot gebed, 
  ik zegen je voeten om je weg te gaan  
  door het leven tot bij God. 
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  Kind van God ben je alle dagen van je leven 
  tot in eeuwigheid. 
  Amen. 
 
 
 
Overhandiging van de doopkaars door ………………. 
 
o:  De kerk geeft jullie de kaars, ontstoken aan de Paaskaars.  
  Deze is een teken dat je hoort bij het licht van Christus.  
  Laat je licht schijnen voor de mensen  
  dat zij in jou iets zien van je Vader in de hemel  
  en Hem daarvoor danken! 
 
Aanvaarding 
 
 v: Zo is de naam van dit kind nu verenigd  
 met de Naam van de HEER onze God.  
 ……………zijn jullie bereid 
 je kind te ontvangen als een kind van God  
 en je door zijn tegenwoordigheid in jullie huis  
 te laten sterken in het geloof?  
 Beloven jullie je kind voor te gaan op de weg  
 die ons gebaand is door Christus onze Heer? 
o: Ja, dat beloven wij. 
 
 
Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan) 
 
v:  U als leden van prot gemeente in ‘de Weide’ 
  en u allen die getuige zijt van deze doop 
  ontvang deze dopeling,  in uw midden  
                               gedenk hen in uw gebeden 
  en doe wat in uw vermogen is 
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  om hen  te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente 
  zodat hij zich gedragen mag weten 
  in goede en in kwade dagen 
  door de gemeenschap van onze Heer 
 
Zingen: Jij hebt een Naam    
 
Jij hebt een naam  Hanna Lam/ Barbara Zwaal 
 

 
 
Jij hebt een naam, waarin je woont, waarin je veilig bent, 
een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd 
 
Jij bent een naam, voor iedereen, die dicht bij jou wil staan, 
en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan 
 
Jij hebt een naam, met een verhaal, dat uitgeschreven wordt, 
al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God. 
 
 
 
Felicitatie/doopkaart overhandigen 
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DE DIENST VAN GEBEDEN  en GAVEN 
 
Mededelingen van de diaken 
 
Gebeden, voorbeden en stil gebed,  Onze Vader. 
 
Zingen: Komt tot de Vader  (Opwekking 539) 
 
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 jij komt 
 
En wat je nu ook doet 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ook deed 
Verander daar iets aan 
Omdat Hij van je houd 
Gaf Hij zijn eigen zoon 
En nu is alles klaar wanner jij komt 
 
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 
Z'n liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
Gaf Hij z'n eigen zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
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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 
 
Kom tot de vader 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al pijn  
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij heeft 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
De liefde die Hij geeft 
De woorden die Hij spreekt 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
Inzameling van gaven   
 
Slotlied:     Lied 441: 1 en 10      Alleen tekst graag           
 
1.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. 
 
10. Hij zal de wereld richten, 
berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
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Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 
 
Zegen          
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