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• Inleidend orgelspel rondom de doop & Eerste Advent: 'Daar komt een schip, geladen tot aan het hoogste 

boord' (Gezang 116 LvdK) met 'Wij hebben Vader's Zoon aan boord ...' | 'Weet je dat de Vader je kent?' (ELB. 

471) | 'Nu zijt wellekome ...' (476)| 'O Kindeke klein, o Kindeke teer' (Feike Asma) en ‘Verwacht de komst des 

Heren’ (439) 

 

1.  BIJEENKOMEN 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de paaskaars 

• Zingen (OKB) - Met open armen 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom in Gods huis. 

Welkom, welkom thuis. 

 

4. 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. 

 

• Stilte, bemoediging en groet 

• Aansteken eerste kaars van Advent 

• Zingen (orgel) 433: 1, 2 en 5 - Kom tot ons de wereld wacht 

1. Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht.  

Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind. 

 

2. Kind dat uit Uw kamer klein, als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, gaat Uw weg zoals een held. 

 

5. Lof zij God in 't hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid. 

 

2.  DOOP EN KINDERZEGEN 

• Inleiding 

• Binnenbrengen van de kinderen, daarbij zingen (OKB) - Kom aan boord
1. Voor de zieken - voor de armen 
Voor de mensen met verdriet 
Voor het kind dat blijft proberen 
Maar toch denkt: het lukt me niet 
Voor de zwerver die moet zwerven 

En geen plek heeft waar hij hoort 
Is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord 
 
Refrein: Kom aan boord, ook voor jou  
is er een plekje waar je hoort.  
Laat de hoop niet langer varen, kom aan boord,  

sta niet doelloos aan de kant. 
Want er is een hart vol liefde 



 

 

Pak die uitgestoken hand. 
 

2. Voor het meisje dat blijft denken 
Alles gaat bij steeds mis 
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is 

Voor het kindje dat nog nooit, 

Van trouw of liefde heeft gehoord 
Is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord 
 
Refrein: Kom aan boord… 

 
• Voorstellen en beloften/belijdenis 
• Kaleb en Michiel zingen voor en de gemeente zingt na: Adonai roi lo echsar – ‘De Heer is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets’  
• Doopgebed 
• Doop en zegen 

• Welkom door de gemeente: ‘Welkom kinderen van God. Welkom in ons midden!’ 
• Zingen (OKB): Nu dat jij er bent  
 

1. 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. 
 
2. 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. 

 

3. 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 
 
4. 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. 

• Aansteken doopkaarsen 
 

3. WOORD  

• Gebed bij de opening van het Woord 

• Zingen (OKB) - Weet je dat de Vader je kent 

Refrein: Weet je, dat de vader je kent? 

Weet je, dat je van waarde bent? 

Weet je, dat je een parel bent? 

Een parel in Gods hand, 

Een parel in Gods hand. 

 

1. Ze zeggen allemaal je kan niks doen,  

je bent een oen! 

Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat,  

ik ben niks waard! 

Nou heb ik weer de ranja om gegooid,  

ik leer echt nooit! 

M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg,  

'k heb altijd pech, ik ga maar weg! 

 

Refrein: Weet je, dat de vader je kent… 

 

2. Ik snap alweer niks van die rare som,  

ik ben zo dom! 

M'n bloes zit onder de spaghettimix,  

ik kan ook niks! 

Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn! 

Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God 

houdt van mij. God houdt van mij! 

 

Refrein: Ik weet, dat de vader me kent 

Ik weet, dat ik van waarde ben. 

Ik weet, dat ik een parel ben. 

Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 

• Vertrek kinderdienst 

• Bijbellezingen uit Lucas 2: 1-5 en Psalm 87 

• Zingen (orgel) Psalm 87: 3 en 4  

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen, en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de Naam van Sions kinderen dragen. 

 

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cimbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: ‘In U zijn al onze fonteinen’. 

 

• Uitleg en verkondiging. Thema: ‘Volkstelling’ 

• Meditatief orgelspel: Trio over 'O kom, o kom Immanuël' (Gezang 125 LvdK | W.H. Boog) 

 



 

 

4.  ANTWOORD  

• Dankgebed en voorbeden met telkens herhaald 367k - Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in 

licht en duister 

 
 

• Onze Vader 

• Terugkomst kinderdienst 

• Collecten onder orgelspel: Liedbewerking over 'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen' (Jan Zwart), waarna:  

• Zingen (orgel) 442 - Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

1. 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! 

2. 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! 

 

5.  UITEENGAAN 

• Zending en zegen (gesproken amen) 

• Uitleidend orgelspel: Postludium over 'Ga, stillen in den lande, uw Koning tegemoet!' (440)  


