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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Juich Gode toe, bazuin en zing” 
(Intochtspsalm 100: vers 1 t/m 4) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming, 
beantwoord met: “Kyrie eleison” (Lied 301e) 
 
We zingen: “Juich voor de koning van de Joden” 

(Loflied 526: vers 1, 2 en 4) 

 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Vrede voor jou” (Lied 421) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 
 

Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in 
hem vind Ik vreugde, Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle 
volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem 
niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt 
hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver 
doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken tot hij op aarde het 
recht heeft gevestigd; de eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt 
God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de 
aarde heeft uitgespreid met alles wat zij voortbrengt, die de mensen 
op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verke-
ren: In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de 
hand nemen en je behoeden, Ik neem je in dienst voor mijn verbond 
met het volk en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de 
ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het 
duister zitten uit de gevangenis. 

 
We zingen: “Toen Jezus bij het water kwam” 

(Lied 522: vers 1 en 2) 

 
Schriftlezing: Matteüs 3:1-17 
 

In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij ver-
kondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
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.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met 
een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit 
Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroom-
den de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de 
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Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel farizee-
en en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Adderge-
broed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt 
ontlopen? Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer 
gekomen zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben 
Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kin-
deren van Abraham verwekken! De bijl ligt al aan de wortel van de 
boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt om-
gehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water als teken van 
jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben 
het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in zijn hand, 
Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, 
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’ Toen kwam Jezus 
vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 
Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou 
door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ Maar Jezus 
antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtig-
heid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 
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. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 

 
We zingen: “Toen Jezus bij het water kwam” 

(Lied 522: vers 3 t/m 5) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
We zingen: “Christus ging als eerste” 

(Lied 523: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met acclamatie “Doe lichten over ons 
uw aangezicht” (lied 368c) en stil gebed besloten met 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw naam worde geheiligd.  

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel  

alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “De Geest des Heren heeft” 

(Slotlied 686: vers 1 t/m 3) 
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Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 


