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Thema 365.000:1 (Pnr. 1287 ) Lukas 1: 26 en 27 
Uitgesproken 21 december 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een dienst in het teken van de vierde advent waarin drie 
kinderen gedoopt worden.  
 
Ouderling van Dienst Keimpe Dokter 
Organist Jurjan Lipke 
 
Welkom en aansteken van de adventskaars. 
  
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 89: 1 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Lukas 1: 26 en 27 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan 
een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het 
meisje heette Maria. 
 

Zingen Psalm 89: 2 en 11 
2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des HEREN mond, 
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 
 
11. Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud: 
Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud. 
Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen beven, 
mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven. 
Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen, 
Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen. 

 
Inleiding op het doopsacrament 
 
Zingen Psalm 105: 3 
 3. God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
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't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Gebed en doopvragen  
 
Zingen 1. Jouw leven staat aan het begin,   
 het heeft nog geen herinnering, 

het is zo weerloos en zo klein,  
je weet nog niet hoe het zal zijn. 
refrein: 
O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam. 
 
2. Jij weet nog niet wat leven is,  
wat liefde is en wat gemis. 
Jij weet nog niet van nee en ja,  
van ondergang en gloria. 
refrein 
 
3. Je huilt nog van verwondering,  
maar jij hoort hier in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee geeft  
jou een taal, een teken mee 
refrein 
 
4. Dat teken is een heilgeheim:  
God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent,  
omdat Hij je bij name kent 
refrein 
 
5. Zo komt jouw leven aan het licht, z 
o krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
Gods adem heeft je aangeraakt en  
jou tot bondgenoot gemaakt! 
refrein 

 
Zingen Weer een kraal aan de ketting van de Heer 
 Rijgen, rijgen er komen er nog meer 

Weer een zusje/broertje voor de kinderen van Jezus 
 Weer een kraal aan de ketting van de Heer 
 
De doop wordt bediend aan drie kinderen 
 Tomas Doorduin 
 Mirthe Stijf 
 Gerrigje Cornelia Marilou de Vries 
 
Zingen 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 Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
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dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'. 

 
Gebed 
 
Zingen Het projectlied bij het adventsproject 
 
Schriftlezing 2 Samuel 7 : 1 – 21 

 1 Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de 
HEER hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te 
verlossen, 2 zei de koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu toch! 
Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een 
tent staat.’ 3 ‘Doe wat uw hart u ingeeft,’ antwoordde Natan, ‘de 
HEER staat u immers terzijde.’ 4 Maar diezelfde nacht richtte de 
HEER zich tot Natan: 5 ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 
zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 
6 Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de 
Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond 
in tent en tabernakel. 7 Overal heb ik met de Israëlieten 
rondgetrokken, en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, 
die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor 
mij een huis van cederhout te bouwen?” 8 Welnu, zeg tegen mijn 
dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten: Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn 
volk Israël te leiden. 9 Ik heb je bijgestaan in alles wat je 
ondernam, ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je 
naam gevestigd als een van de groten der aarde. 10 Ik heb aan 
mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant 
en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door 
misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde 11 en 
ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust 
gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je 
dat hij voor jou een huis zal bouwen: 12 Wanneer je leven voorbij 
is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen 
door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 
13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor 
zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een vader voor hem 
zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden 
met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15 maar hij zal 
nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte 
omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je 
koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal 
wankelen.”’  
17 Natan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David 
over. 18 Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor 
de HEER en bad: ‘Wie ben ik, HEER, mijn God, wat is mijn 
familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? 19 En alsof dat nog niet 
genoeg was, HEER, mijn God, hebt u ook gesproken over de 
toekomst van mijn koningshuis. Moge dit de mensheid tot wet 
worden gesteld, HEER, mijn God. 20 Wat kan ik verder nog 
zeggen? U kent uw dienaar, HEER, mijn God. 21 U hebt al deze 
grootse dingen gedaan en ze aan mij bekendgemaakt omdat u 
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handelt naar uw woord en u houdt aan wat u zich hebt 
voorgenomen.   

  
Schriftlezing Lukas 1: 26 - 38 

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan 
een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het 
meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: 
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze 
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat 
die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: 
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet 
hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van 
de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de 
troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij 
koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal 
geen einde komen.’  
34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb 
immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel 
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van 
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het 
kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 
36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 
37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil 
ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna 
liet de engel haar weer alleen.  
 

Zingen Lied 118 
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 aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge 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! 

 
Preek 
 
Stilte voor bezinning 
 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  365.000:1    

 5 van 6 

Zingen Lied 124 
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. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten - 
begroeten 't morgenrood. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk 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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 126 

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. 
 
2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
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Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 
Zegen 
 


