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Welkom en mededelingen 

 
Moment van stilte 
 
Zingen (staande): Gez. 125: 1, 2 (Liedboek 1973) 
 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

‘Onze hulp’ en groet 
 
Zingen: Breng ons samen (Sela) 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voeltde liefde zicht thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 



Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Inleidend woord over de Doop 
 
Gebed – ‘Onze Vader’ 
 
Zingen: Ps. 139: 1, 7, 8 (oude ber.) 
(Ondertussen worden de dopelingen binnengebracht) 

 
Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid; 
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 

Op 't nagaan van Uw wondre macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 
Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, 
Die al 't begrip te boven gaan. 
Uw oog heeft mijn gebeent' verzeld, 
Toen ik, verborgen saamgesteld, 
Als een borduursel, lag verscholen: 
Van mij was niets voor U verholen. 
 
Doopvragen 

 
Moment met kinderen 
(Kinderen t/m groep 3 van de basisschool kunnen naar voren komen) 
 
 
 



Zingen: Op Toonh. 418 (Ik ben veilig in Jezus’ armen) 
 
Refrein: 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 

dan mag ik weten, dat Jezus er is.    
(Refrein) 
 
Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest', 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem.  
(Refrein) 
 
Gedoopt worden 
 

 Nick, zoon van Martin en Mariska Roozeboom 

 Jelte, zoon van Bart en Leonie van Wincoop 
 
Zingen (staande): Ps. 100: 2 
 
Roept uit met blijdschap: 'God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 
 
Vraag aan gemeente (staande) 
Wilt u deze kinderen in uw midden opnemen 

om met hen de weg van Jezus Christus te leren gaan? 
 
Zingen (staande): Ps. 100: 4 
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Gebed 
Daarna worden de dopelingen weggebracht.  
 

Aansluitend kunnen de kinderen van 3 jaar en uit groep 1 van de basisschool 
naar Op Stap gaan en de kinderen uit groep 2 en 3 naar de Nevendienst. 
  
 
 
 



Schriftlezing: Ruth 4: 11-22 (Herz. Statenvertaling) 
 
In de adventsweken gaat het bij de kinderen van Op Stap en de Nevendienst 
over voorouders van Jezus (m/v). Vandaag gaat het over Naomi, Ruth en 
Boaz. We sluiten ons vanmorgen daarbij aan.  
 

 
    Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar.  
    En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. 

 
    Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi:  
    Geloofd zij de HEERE,  
    Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven.  
    Moge zijn naam beroemd worden in Israël! 
    Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken  
    en u in uw ouderdom te onderhouden.  
    Want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard,  
    zij die beter voor u is dan zeven zonen. 
 
    En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn 
    verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden:  

    Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed.  
    Hij is de vader van Isaï, de vader van … David. 

 

 

 
    Dit nu zijn de afstammelingen van Perez: Perez verwekte Hezron,   
    Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, Amminadab   
    verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, Salmon verwekte  

    Boaz, Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte…     
    David. 

 

 
Zingen: Gez. 66: 1, 3 (Liedboek 1973)  
  
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. 
 
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. 
 

  



Schriftlezing: Luc. 1: 26-33 (Herziene Statenvertaling) 
 

 

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een 
stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die 
ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het 
huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En toen de 
engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, 
begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 
 

Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij 
vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei 
tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden 
bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult 

Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de 
Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon 
van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning 
zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 

 
 

Zingen: Gez. 66: 4, 6 
 
Des Heren kracht is groot; 
zijn arm verstrooit, verstoot 
die hoog zijn in hun ogen. 
Hun tronen zijn niet meer, 

maar gunstrijk wil de Heer 
eenvoudigen verhogen. 
 

Hij trok zich Israël aan, 
Hij laat niet hulploos staan 
die Abrams troost verwachten. 
Groot en in eeuwigheid 

is Gods barmhartigheid 
voor duizenden geslachten! 

Preek – Opgenomen in het Grote Verhaal van God 
 

Zingen: God zal voor ons zorgen (Sela) 
 

Voor de wezen is Hij een vader, 
voor de weduwe een hoofd van het gezin. 
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis. 
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis. 
  
Refrein:  God zal voor ons zorgen.   ) 

Hij zal voor ons zorgen.    ) 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.  )   2x 
  

Voor de bange is Hij een schuilplaats, 
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit. 

Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond. 
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op. (Refrein) 
  
Hij zal over ons waken 
ieder uur van de nacht. 
Onze God gaat niet slapen. 
Hij houdt de wacht. 
 
Stil gebed - dankgebed en voorbede 



Inzameling 
(Daarna komen de kinderen van Op Stap en Nevendienst 1 weer terug in de kerkzaal) 
 
Zingen (staande): Opw. 334: 1, 2 
 
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 bevrijdt ons,  
schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein: Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid.  
Kom heil’ge Geest stort op ons Uw vuur,  
zend Uw rivier, 
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.  

(refrein) 
 
Zegen 
 
Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders de hand te drukken en Gods 
zegen toe te wensen. Ook staan koffie en thee voor u klaar – of limonade voor 
de kinderen. Welkom! 
 

 

Wil je reageren n.a.v. deze dienst? 
Behoefte aan een gesprek? 
 
Neem gerust contact op met ons! 
 
*De scriba: Henk Stoel,  
tel. 0341-262150 of 
scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
*De wijkpredikant: ds. David 
Rodenburg, tel. 0341-258104 of 
drodenburg@hervormdnunspeet.nl 

 
Fijn dat je er was vanmorgen! 
 
Een goede week toegewenst.  
Ga met God… 

 

mailto:scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl
mailto:drodenburg@hervormdnunspeet.nl

