
Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar

Stil Gebed >



Stil Gebed

Psalm 100 : 1, 2 >



Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied bij Hem.

Psalm 100 : 1, 2 



Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij!

Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,

zijn kudde die Hij zorgzaam weidt.

Hij is de herder die ons leidt

Psalm 100 : 2 Votum & Groet >



Votum & Groet

Psalm 100 : 3 >



Trek jubelend zijn poorten door,

zijn voorhof in en zing in koor.

De HEER is goed en Hij verbindt

zijn naam aan ons van kind op kind.

Psalm 100 : 3 Gebed >



Gebed

De Tien Geboden >



De Tien Geboden

Psalm 119 : 1, 2 >



Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;
U vraagt van ons dat wij er steeds op 
letten.

Psalm 119 : 1, 2 



Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
dat ik nooit met uw wet de hand zou 
lichten.
Als ik die houd, raak ik niet in het nauw.
Ik zal mij zingend op uw regels richten.
Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw
doe ik waartoe uw woorden mij 
verplichten.

Psalm 119 : 2 Gebed >



Gebed

Kindmoment >



Schriftlezing >



Schriftlezing
Matteüs 3: 1 – 6 & 13 – 17 

door Anneke Wiersma



[1] In die tijd trad Johannes de Doper op in de 

woestijn van Judea. Hij verkondigde:  [2] ‘Kom tot 

inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’  

[3] Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak 

toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak 

de weg van de Heer gereed, maak recht zijn 

paden.”’  [4] Johannes droeg een ruwe mantel van 

kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich 

met sprinkhanen en wilde honing.

Matteüs 3 : 1 – 6 
© (NBV21)



[5] Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving 

van de Jordaan stroomden de mensen toe  [6] en ze 

lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, 

waarbij ze hun zonden beleden.

© (NBV21)

Matteüs 3 : 1 – 6 Matteüs 3 : 13 – 17 > 



[13] Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de 

Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.  [14] 

Johannes probeerde Hem tegen te houden met de 

woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en 

dan komt U naar mij?’  [15] Maar Jezus antwoordde: 

‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de 

gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ 

Toen deed Johannes het.  

© (NBV21)

Matteüs 3 : 13 – 17 



[16] Zodra Jezus gedoopt was en uit het water 

omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en 

zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem 

neerdaalde.  [17] En uit de hemel klonk een stem: 

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.

© (NBV21)

Matteüs 3 : 13 – 17 Sela – Doop > 



In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Door het water van de doop (Sela)



Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Door het water van de doop (Sela)



Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Door het water van de doop (Sela)



In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Door het water van de doop (Sela)



Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Door het water van de doop (Sela)



Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Door het water van de doop (Sela)



Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Door het water van de doop (Sela)



Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Door het water van de doop (Sela)



Preek

Opwekking 123 : 1, 2 >



Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Opwekking 123



Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Opwekking 123



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Opwekking 123



Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Opwekking 123 Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk 

de tweede is voor de Theologische Universiteit

Evangelische Liedbundel 299 : 1, 2, 3 >

NL03 INGB 0644 2725 11 



Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed tot onze Heer.

Evangelische Liedbundel 299 : 1, 2, 3 



Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden,

tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is ’t, die ons schraagt.

Evangelische Liedbundel 299 : 2, 3 



Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg,

dierb’re Heiland, onze toevlucht

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer;

In zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Evangelische Liedbundel 299 : 3 Gebed >



Gebed

Zegen >



Zegen

Lied 425 >



Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt 
gehoord in Christus verbonden tezamen 
gezonden op weg in een wereld die wacht 
op uw woord.

Lied 425 : 1, 2 



Om daar in genade uw woorden als zaden te 
zaaien tot diep in het donkerste dal door 
liefde gedreven om wie met ons leven uw 
zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Lied 425 : 2



Goede zondag en wel thuis.

Zondag 22 Januari 10.00 uur

W. van Herwijnen
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