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==================================================================
Orgelspel: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Choralprelude 'Christ, unser Herr,
zum Jordan kam' BuxWV 180 (bij de doop van de Heer; zie lied 522)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied Psalm 100: vers 1, 2 en 3

( staande tot na vers 4 )

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Psalm 100: vers 4

( Hierna gaat de gemeente zitten )

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed: na “en daarom roepen wij” zingen we lied 301 f
Glorialied 713: vers 1, 2 en 5

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
“Hij hoort bij God”
Kinderlied 359
1 Leven is gegeven / door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven / steeds een naam met ons mee.
2 Dopen is geloven / dat een herder je verder
bewaren zal en sparen, / zo gaat God met jou mee.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
1

Schriftlezing OT: Jesaja 40: 1-11
1
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is,
dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7
Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover
blaast. Ja, als gras is dit volk.’
8
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt
altijd stand.
9
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht,
vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10
Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11
Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Lied 23b: vers 1, 2 en 5
Schriftlezing NT: Lucas 3: 1-23
1
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over
het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,
2
en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn
tot Johannes, de zoon van Zacharias.
3
Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen
zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van
zonden te verkrijgen,
4
zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5
Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen
recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend;
2

6

en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten
dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het
komende oordeel?
8
Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij
jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie:
God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
9
Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede
vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’
10
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’
11
Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen
heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
12
Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem:
‘Meester, wat moeten wij doen?’
13
Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’
14
Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen
zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen,
neem genoegen met je soldij.’
15
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien
de messias was,
16
maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand
die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn
sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
17
hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’
18
Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun
het goede nieuws.
19
Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband
met Herodias, de vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere wandaden,
20
voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan nog toe dat hij Johannes
opsloot in de gevangenis.
21
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het
bidden was, werd de hemel geopend
22
en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer,
en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Geslachtslijst van Jezus:
23
Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals
algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli.
7

3

Lied 528: vers 1 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen, met het refrein door allen

-

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 527: vers 1, 2 en 5

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij het lied 'Ongestraft mag liefde bloeien'
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied: “Ongestraft mag liefde bloeien”
1: Allen 2: vr. 3: man. 4: vr. 5: man. 6: vr. 7: man. 8: allen.
( voor de tekst zie de zondagsbrief en voor de melodie lied 791 )

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: voor de kerk
Orgelspel: Dieterich Buxtehude (1637-1707): Passacaglia in d BuxWV 161
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
4

