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Welkom 

Mededelingen 

 

Psalm 85: 1, 2 

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER, 

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 

Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 

Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 

en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 

verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht? 

Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 

opdat het zich in U verblijde, HEER? 

Toon ons uw heil en goedertierenheid: 

ik ben o God tot luisteren bereid. 

Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 

tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gezang 122 

1 Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria's kind. 

2 Kind dat uit uw kamer klein, 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

3 Gij daalt van de Vader neer 

tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

4 Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

5 Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Sefanja 3: 14-20 (NBV21) 
14Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, 

juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
15De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan 

en je vijand verdreven. 

De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 

je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
16Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 

‘Wees niet bang, Sion! 

Laat de moed niet zinken!’ 

17De HEER, je God, zal in je midden zijn, 

Hij is de held die je bevrijdt. 

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, 

in zijn liefde zal Hij zwijgen, 

in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. 
18Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen, 

verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. 

Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 
19In die tijd zal Ik afrekenen met je verdrukkers, 

de kreupelen zal Ik redden, 

de verstrooiden bijeenbrengen. 

En hen die in de hele wereld werden veracht 

zal Ik met eer en roem overladen. 
20In die tijd breng Ik jullie terug. 

Dan zal Ik jullie verzamelen, 

en je met eer en roem overladen 

te midden van alle volken op aarde. 

Met eigen ogen zullen jullie zien 

hoe Ik je lot ten goede keer 

– zegt de HEER. 

 

Gezamenlijk zeggen: Lucas 1: 46-50 (NBV21) 
46Maria zei: 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie Hem vereert. 

 

Schriftlezing: Lucas 3: 1-20 (NBV21) 

Optreden van Johannes 
31In het vijftiende jaar van de regering van keizer 

Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en 

Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filip-

pus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en 

Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas 

hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn 

tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging 

Johannes in de omgeving van de Jordaan verkon-

digen dat de mensen zich moesten laten dopen en 

tot inkeer moesten komen, om vergeving van zon-

den te krijgen, 4zoals geschreven staat in het boek 

met de uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Een stem roept in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden! 
5Iedere kloof zal worden gedicht, 

elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, 

hobbelige wegen geëffend; 
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 
7Johannes zei tegen de mensen die massaal uitlie-

pen om zich door hem te laten dopen: ‘Adderge-

broed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het 
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komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng vruchten 

voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen 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! 9Ja, de bijl ligt 

al aan de wortel van de boom: iedere boom die 

geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt 

en in het vuur geworpen.’ 
10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan 

doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkle-

ren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie 

eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook 

tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen 

hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13Hij zei te-

gen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opge-

dragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En 

wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie 

mogen niemand afpersen en je ook niet laten om-

kopen, neem genoegen met je soldij.’ 
15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen 

zich af of Johannes misschien de messias was, 
16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met 

water, maar er komt iemand die machtiger is dan 

ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn 

sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de 

heilige Geest en met vuur; 17Hij houdt de wan in 

zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het graan 

zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in 

onblusbaar vuur verbranden.’ 
18Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan 

en verkondigde hij hun het goede nieuws. 19Maar 

de tetrarch Herodes, die door Johannes was te-

rechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw 

van zijn broer, en vanwege al zijn andere wanda-

den, 20voegde aan alle slechte dingen die hij had 

gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de ge-

vangenis. 

 

Gezamenlijk zeggen: Lucas 1: 51-55 (NBV21) 
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52heersers stoot Hij van hun troon 

en wie gering is geeft Hij aanzien. 
53Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’ 

 

Preek met thema: Tussen de tijden 

 

Psalm 85: 3, 4 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet; 

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de HERE die ons zegent met zijn goed. 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Collecten: 

1. Schuldhulpmaatje 

2. Emeritikas 

Gebed, af te sluiten met het Onze Vader 

 

Gezang 388: 1, 7, 8 

1 De avond komt, de zon daalt in het westen 

en alles legt zich neer om uit te rusten. 

Mijn ziel, waar zult gij om te rusten heen? 

In God. Hij is de rust en anders geen. 

7 De duisternis doet alle dingen zwijgen. 

O Majesteit, ik moet mij voor U buigen. 

In 't donker keer ik tot uw heiligdom 

en zeg: spreek, Heer, en maak mijn lippen stom. 

8 Ik geef mijn hart U tot een avondoffer. 

Ik geef mijn wil volkomen aan U over. 

Verlangen, lust, wees stil. Wat lust mij meer 

dan moe van drift te rusten in de Heer? 

 

Zegen 


