
Liturgie zondag 11 december  - Doopdienst/Heilig Avondmaal -  3e Adventszondag            

Thema: Hoop 

 

Voorganger: ds. A. van der Dussen 

Gastheer: Reyald Bogerd 

Organist: Hans Ridderhof 

Muziekteam   

____________________________________________________________ 

 

• Welkom en mededelingen  

• 3e Adventskaars aansteken en gedichtje  

• Lied: Opwekking 369 – Door uw genade, Vader  

• Stil gebed, Votum en Groet  

• Lied: DNPsalm 146: 1, 3  – Halleluja! Heel mijn leven  

• Bediening van de heilige Doop  
- Inleidende tekst: Titus 3: 5-7 
- Geloofsbelijdenis 
- Vragen aan de doopouders 
- Bediening van de doop 

• Lied: Trinity – Ik wens jou  
- Vraag aan de gemeente 
- aanbieding doopkaart 

• Dankgebed en voorbede  

• Kinderblok: Matt. 1: 18-24  Jozef wacht op de komst van Jezus.  

• Kinderlied: Projectlied: Komt als kind in onze nacht  

• Bijbellezing: Psalm 130  

• Preek: Hoop 

• Lied: Psalm 130: 3, 4 – Ik heb mijn hoop gevestigd  

• Viering van het Avondmaal 
- Bijbellezing en tafelgebed. 

• Lied: Opwekking 428 – Genade, zo oneindig groot  
- Uitreiking brood en wijn 

• Lied: Opwekking 389 – Create in me a clean heart, o God  

• Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader  

• Kinderen komen terug 

• Collecte  

• Lied: Gezang 124: 1, 4 – Nu daagt het in het oosten  

• Zegen 
______________________________________________________________ 
 
 
Liederen uit het liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, en/of Opwekking 
 
 

• Welkom en mededelingen  

• 3e Adventskaars aansteken en gedichtje  
 
 
 

 



• Lied: Opwekking 369 – Door uw genade, Vader  
 

Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon.  
 
Nooit konden wij zonder zonde   
voor U staan.                                   
Maar in uw Zoon zijn wij schoon  
door het bloed van het Lam.         
 

• Stil gebed, Votum en Groet  
 

• Lied: DNPsalm 146: 1, 3  – Halleluja! Heel mijn leven  
 

1. Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 
 
3. Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 
 

• Bediening van de heilige Doop  
- Inleidende tekst: Titus 3: 5-7 
- Geloofsbelijdenis 
- Vragen aan de doopouders 
- Bediening van de doop 

 

• Lied: Trinity – Ik wens jou  
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 



 
-Refrein- 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
-Refrein- 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
-Refrein- 
 
- Vraag aan de gemeente 
- aanbieding doopkaart 

• Dankgebed en voorbede  

• Kinderblok: Matt. 1: 18-24  Jozef wacht op de komst van Jezus.  
 

• Kinderlied: Projectlied: Komt als kind in onze nacht  
 

In een wereld, soms zo duister, 
wordt al eeuwenlang gewacht, 
op een nieuwe morgen - luister, 
hoor je ’t lied al door de nacht? 
 
God belooft een nieuwe morgen, 
al ons wachten wordt beloond. 
Hij zal wonen bij de mensen, 
komt als kind in onze nacht. 
 
-Refrein- 
Gloria, Gloria 
God zal wonen bij de mensen 
komt als kind in onze nacht.  
-2x- 
 

• Bijbellezing: Psalm 130  

• Preek: Hoop 
 



 

• Lied: Psalm 130: 3, 4 – Ik heb mijn hoop gevestigd  
 
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. 
 

• Viering van het Avondmaal 
- Bijbellezing en tafelgebed. 

 

• Lied: Opwekking 428 – Genade, zo oneindig groot  
 

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
  
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
- Uitreiking brood en wijn 

 

• Lied: Opwekking 389 – Create in me a clean heart, o God  
 

Create in me a clean heart, o God   
and renew a right spirit within me.  
-2x- 
 
Cast me not away 
from thy presence, o Lord 
and take not thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 

 



• Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader  

• Kinderen komen terug 

• Collecte  
 

• Lied: Gezang 124: 1, 4 – Nu daagt het in het oosten  
 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 

• Zegen 
 
 
 


