
 
        ORDE VAN DIENST 
        3e zondag van Advent 
        11 december 2022 

     
Thema: Immanuel: God is bij ons 
bediening Heilige Doop - Lange Kinderkerk 
mmv Umami 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 439: 1 en 4 
1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

4. O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen 
zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Aansteken 3e adventskaars 
door Wilke 
In een wereld vol met vragen,  
Wachten wij vol ongeduld,  
Op een droom die ons kan dragen,  
en ons weer met hoop vervult.  
Hij zal komen, God is met ons,  
door profeten al verwacht,  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 

Gebed om ontferming 

Umami  Al voor mijn leven is ontstaan - Opw. 643 
Al voor mijn leven is ontstaan  
Had U een doel voor mijn bestaan, 
Beschreef mijn dagen in de tijd. 
U bent het die mij heeft gemaakt, 
Wat U bedacht heeft is volmaakt 
En daarom dank ik U altijd. 
Iedere dag is bijzonder, 
Ieder moment is een wonder. 

Dit is de dag die U mij geeft; 
U maakt mij blij, U maakt mij blij; 
Ik prijs U Heer, in alles. 



Lezen   Matteüs 1: 18-25 
door Rien Oostveen 
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt 
aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige 
Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak 
brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem 
in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je 
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige 
Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van 
de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jo-
zef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn 
vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard 
had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 

Zingen  Lied 259 (mel. lied 243) 
1. Zend ons een engel in de nacht 
als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 

2. Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 

3. Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 

4. Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 

Uitleg en verkondiging 

Umami  Het leven in mij - Opw. 801 
Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben. 
Mijn hoop is in Zijn naam alleen. 2x 

refrein 
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven. Het vuur in mij.  
Immanuel, God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 

Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt 
waar ik ook ben, daar is Hij bij. 
God toont Zijn koninkrijk. 
Ik draag Zijn heerlijkheid 
Door Zijn aanwezigheid in mij. 
refrein 

God is achter en voor mij, 
omgeeft mij altijd, 
Hij is boven en onder, 
zelfs binnenin mij. 2x 

refrein 



Kinderen komen met dopelingen terug uit de Kinderkerk 

HEILIGE DOOP 
Onderwijzing 
Presentatie 

Umami  Komt tot de Vader - Opw. 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. 

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.  

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. 2x 

Doopgebed 

Geloofsbelijdenis (wisselspraak - gemeente gaat staan) 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 
Amen. 

Doop en handoplegging 

Geloften ouders 

Welkom gemeente 
Gemeente gaat staan 
Gemeente, draag hen 
die gedoopt zijn in uw gebeden 
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.  



Welkom, kind van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 

Zingen  God zal met ons zijn - Sela 
   (1x Umami; 1x allen)  
God zal met je zijn. God is Immanuël 
God zal met je zijn. De God van Israël. 

God zal met ons zijn. God is Immanuël. 
God zal met ons zijn. De God van Israël.  

Gemeente gaat zitten 

Aansteken Doopkaars 
   
Gebeden 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Advent is kijken naar wat komt 
Advent is kijken naar wat komt,  
advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin,  
we slaan een weg van vrede in,  
Die moet je verder lopen. 

Aankondiging collecte  
Kinderen komen terug  uit de Oppas  

Slotlied   Lied 444: 1, 2, 4 en 5 
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 nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’ 

feliciteren doopouders 


