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Inleidend orgelspel
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Afkondigingen door kerkenraadslid
Aanvangslied: Gezang 277: 1, 2
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond’ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied: Psalm 95: 2, 3
De Heer is groot, een heerlijk God,
een Koning, die het zaligst lot
ver boven alle goôn, kan schenken!
Het diepst van 's aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt' is in Zijn hand:
't is al gehoorzaam op Zijn wenken.
Zijn is de zee, z' is door Zijn kracht
met al het droge voortgebracht,
't moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w' ons dan biddend neer,
komt, laat ons knielen voor den Heer,
die ons gemaakt heeft en verkoren.
Gebod: Deuteronomium 5: 6 – 21 (HSV)
6
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte,
uit het slavenhuis, geleid heeft. 7U zult geen andere
goden voor Mijn aangezicht hebben.
8
U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele
afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden
op de aarde of in het water onder de aarde is. 9U zult
zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen,
want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God,
Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de
kinderen, en aan het derde en aan het
vierde geslacht van hen die Mij haten; 10maar Die
barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij
liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
11
U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel
gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig
houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

12

Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals
de HEERE, uw God, u geboden heeft. 13Zes dagen zult
u arbeiden en al uw werk doen, 14maar de zevende
dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u
geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw
dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch
uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw
vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw
dienaar en uw dienares rusten zoals u. 15Want u zult
in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het
land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar
uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm.
Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag
van de sabbat te houden.
16
Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw
God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd
worden en opdat het u goed gaat in het land dat
de HEERE, uw God, u geeft.
17
U zult niet doodslaan.
18
En u zult geen overspel plegen.
19
En u zult niet stelen.
20
En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw
naaste.
21
En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U
zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste,
noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn
dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch
op iets wat van uw naaste is.
Lied: Gezang 37
Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!
Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer!
Christus, heilig Godslam,
die der wereld zonden draagt, geef ons uwe vrede!
Amen.
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Abba, Vader
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’Uw’ en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mijn nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

Preek
Schriftlezing: Lucas 3: 1 – 6 en 15 – 17 en 21 – 22
1
In het vijftiende jaar van de regering van keizer
Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over
Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer
Filippus viervorst over Iturea en over het land
Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene,
2
onder de hogepriesters Annas en Kajafas,
geschiedde het woord van God tot Johannes, de
zoon van Zacharias, in de woestijn. 3En hij kwam in
heel de omgeving van de Jordaan en predikte een
doop van bekering tot vergeving van zonden, 4zoals
geschreven staat in het boek van de woorden van de
profeet Jesaja: De stem van iemand die roept in de
woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak
Zijn paden recht. 5Elk dal zal gevuld worden en elke
berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme
wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen
wegen; 6en alle vlees zal de zaligheid zien die van
God komt.
15

En toen het volk in afwachting was en allen in hun
hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij
misschien niet de Christus was, 16ant-woordde
Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij
komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben
de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u
dopen met de Heilige Geest en met vuur. 17Zijn wan is
in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen
en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf
zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.
21

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en
Jezus ook gedoopt was en aan het bid-den was, dat
de hemel geopend werd, 22en dat de Heilige Geest op
Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif.
En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn
geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!
Zingen: Psalm 69
O God, verlos en red mij uit de nood,
de waat'ren zijn tot aan de ziel gekomen!
Ik zink in ’t slijk, ik voel mij overstromen,
ik ga te grond', de vloed is mij te groot!
Ik roep mij moê in deze jammerstaat,
mijn keel is hees, zij is van droogt' ontsteken,
en daar ik hoop op God, mijn toeverlaat,
schrei ik mij blind, mijn ogen zijn bezweken.
Ruk, door Uw macht, mij uit het slijk, behoed
en laat mij niet verzinken in de waat'ren,
maar red mij uit de handen mijner haat'ren,
uit deze kolk en diepe watervloed.
Och, laat de stroom mij over 't hoofd niet gaan,
maar dat Uw arm 't geweld der diepte stuite,
dat toch de put niet worde toegedaan,
noch over mij zijn mond voor eeuwig sluite.

Zingen: Gezang 79: 1, 2,
Wij bidden U, o Heilige Geest,
leer Gij ons geloven allermeest.
Wil ons toch bevrijden uit ’s werelds lijden,
en aan ’t eind bij God een plaats bereiden.
Ontferm U, Heer.
Gij, zalig Licht, geef ons Uw schijn,
dat wij Jezus Christus eigen zijn,
kennen de Getrouwe, op wie wij bouwen,
door wie w’eens het vaderland aanschouwen.
Ontferm U, Heer.
Dankzegging en voorbede
Slotzang: Gezang 476: 1, 4 (Liedboek 1973)
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!
Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
Zegen
Uitleidend orgelspel
Collecten bij uitgangen

