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Welkom en Mededelingen

Gemeente en een ieder die met ons 
verbonden is, hartelijk welkom in deze 
dienst waarin ons voor zal gaan:
Ds. M. Visser
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Welkom en Mededelingen

De schriftlezing deze dienst is: 
Mattheus 3: 1-12
De kerkenraad wenst u en iedereen die 
met ons verbonden is een gezegende 
dienst en wij zingen nu: Psalm 100: 1
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Psalm 100: 1

1. Juich aarde, juich alom de HEER',
Dient God met blijdschap, geeft Hem 
eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
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Uitleg bij het thema van de dienst

Psalm 93: 1

1. De HEER regeert; de hoogste 
Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met 
heerlijkheid,
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne 
hand
Dat schoon (= mooie) gebouw 
onwankelbaar in stand. 5

Regels voor het leven met God
Ik ben de Here, uw God.
In het land Egypte was u slaven.
Maar Ik heb u daaruit bevrijd.

1. U zult geen andere goden eren.
2. U zult geen beelden maken om God 
daarmee te dienen.
3. U zult de naam van de Here, uw God niet 
zomaar gebruiken, want de Here verklaart 
schuldig iedereen die zijn Naam zomaar 
gebruikt.
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Regels voor het leven met God
4. Houdt de rustdag in ere om God daarop 
speciaal te dienen.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat u lang 
leeft in het land dat de Here God u geeft.
6. U zult niet doden
7. U zult niet echtbreken
8. U zult niet stelen.
9. U zult geen vals getuigenis 
spreken tegen uw naaste.

Regels voor het leven met God
10. U zult niet begeren het huis van uw 
naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw 
naaste. En niets anders dat van uw naaste is.

De samenvatting 
van alle geboden is:

Heb God lief boven alles
en je naaste als je zelf.

***

Psalm 32: 3

3. 'k Bekend’ ( = beleed), o HEER', aan 
U oprecht mijn zonden,
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd 
gevonden.
Maar ik beleed na ernstig (= serieus) 
overleg,
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Psalm 32: 3

Mijn boze da'ân (= daden): Gij nam die 
gunstig (= genadig) weg.
Dies (= daarom) zal tot U een ieder van 
de vromen (= gelovigen),
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Psalm 32: 3

In vindenstijd (= tijd dat God zich laat 
vinden) met ootmoed smekend 
komen.
Een zee van ramp moog' met haar 
golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet 
aan.
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Schriftlezing: Mattheüs 3:1-12 
Vooraf 
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Lezen: Mattheus 3: 1-12

1. In die dagen trad Johannes de Doper 
op en hij preekte in de woestijn van 
Judea.
2. Johannes zei: “Bekeer u, want het 
Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen.”
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Lezen: Mattheus 3: 1-12

3. Want over deze Johannes is 
gesproken door de profeet Jesaja. 
Jesaja zei: “De stem van iemand die 
roept in de woestijn: ‘Maak de weg van 
de Heere gereed/klaar, maak Zijn 
paden recht.’”
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Lezen: Mattheus 3: 1-12

4. Deze Johannes had kleding van 
kameelhaar en een leren gordel om 
zijn middel. Zijn voedsel was 
sprinkhanen en wilde honing.
5. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en 
heel het land rondom de Jordaan naar 
hem uit.
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Lezen: Mattheus 3: 1-12

6. En zij werden door hem gedoopt in 
de Jordaan, terwijl zij hun zonden 
beleden.
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Schriftlezing: Mattheüs 3:1-12 
Lezen: Mattheus 3: 1-12

7. Toen hij velen van de Farizeeën en 
Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, 
zei hij tegen hen: Adderengebroed! (= 
gemene slangen) Wie heeft u laten 
weten dat u moet vluchten voor de 
komende toorn?
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Lezen: Mattheus 3: 1-12

8. Breng dan vruchten voort in 
overeenstemming met de bekering.
9. En denk niet dat u bij uzelf kunt 
zeggen: Wij hebben Abraham als vader. 
Want ik zeg u dat God zelfs uit deze 
stenen voor Abraham kinderen kan 
verwekken (= voortbrengen).
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Lezen: Mattheus 3: 1-12

10. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van 
de bomen. Elke boom dan die geen 
goede vrucht voortbrengt, wordt 
omgehakt en in het vuur geworpen.
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Lezen: Mattheus 3: 1-12

11. Ik doop u wel met water tot 
bekering, maar Hij Die na mij komt, is 
sterker dan ik. Ik ben het niet waard 
Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal 
u dopen met de Heilige Geest en met 
vuur.

21

Lezen: Mattheus 3: 1-12

12. Zijn wan (= schaal om koren en kaf 
te scheiden) is in Zijn hand en Hij zal 
Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn 
tarwe in de schuur verzamelen. En Hij 
zal het kaf met onuitblusbaar vuur 
verbranden.
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Weerklank 114: 1 en 3

1. Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
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Weerklank 114: 1 en 3

Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
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Weerklank 114: 1 en 3

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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Weerklank 114: 1 en 3

Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.
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Johannes’ boodschap: Bekeer u!
1. Het kaf

2. De Koning
3. Het koren/graan

Weerklank 141: 1 en 2 (Melodie Psalm 42)

1. Diep, o God, voor U gebogen,
Schuldig voor Uw hoog gericht,
Krijg ik tranen in mijn ogen,
Kleurt de schaamte mijn gezicht.
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Weerklank 141: 1 en 2 (Melodie Psalm 42)

Maar geloofd zij Uw gena:
Jezus stierf op Golgotha;
Voor een wereld, diep verloren,
Gaf U Uwe Eengeboren.
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Weerklank 141: 1 en 2 (Melodie Psalm 42)

2. Om van schuld ons te bevrijden,
Stierf uw Zoon de wreedste dood.
Laat wie zich aan Hem wil wijden,
Houden wat Hij ons gebood.
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Weerklank 141: 1 en 2 (Melodie Psalm 42)

Geef als zonde ons omringt,
Jezus, dat Uw liefd’ ons dringt
Om altijd voor U te leven,
Die zich aan ons heeft gegeven.
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Dankgebed…+ 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.
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Dankgebed…+ Onze Vader

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren.
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Dankgebed…+ Onze Vader

En leidt ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en kracht 
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
Amen.
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Psalm 108: 1

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor de Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
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Psalm 108: 1

Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’ 
(= tegenhoudt);
'k Zal in de dageraad (= begin van 
nieuwe dag) ontwaken,
En met gezang mijn God genaken (= 
naderen).

37


