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Welkom 
 
Afkondiging van het overlijden van 
broeder M. den Bleker 
Op Toonhoogte 149 
1 Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt 
en die leidt, 
Kracht voor vandaag, blijde hoop 
voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Vervolg welkom 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 67: 1 (berijming 2021) 
1. God, geef genade, geef uw zegen; 
toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
Gebed 
 
Psalm 67: 2 (berijming 2021) 
2. Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
Gebod 
 
Gezang 169: 5 en 6 
5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
6 Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
in Christus is ons leven! 
 
Gebed 
 
Kinderlied 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Bijbellezing: Lucas 3: 1-20 
Optreden van Johannes 
1In het vijftiende jaar van de regering van keizer Ti-
berius, 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 ko-
mende 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.’ 
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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. 
 
Psalm 92: 4, 5 en 6 
4 Hoe diep zijn uw gedachten! 
Geen dwaas die dat verstaat: 
als onkruid groeit het kwaad 
hoe lang zult Gij nog wachten? 
Zie toch, aan alle zijden 
plant zich het onrecht voort, 
het bloeit haast ongestoord, 
niemand komt tussenbeide. 
5 Maar Gij, de Allerhoogste 
zolang de wereld is - 
werkers der duisternis 
zult Gij de dood doen oogsten. 
Uw tegenstanders, HERE, 
zullen als kaf vergaan; 
ten oordeel opgestaan 
zult Gij de vijand keren. 
6 Gij zult de eer verhogen 
van wie vernederd wordt, 
uw kracht is uitgestort, 
uw licht verlicht de ogen. 
Mijn ziel zal zich verblijden: 
daar ligt terneergeveld 
al wie zich met geweld 
vergreep aan Gods bevrijden. 
 
Preek: Tekst Lucas 3: 18 
 Thema: Het evangelie brengen?

Gezang 279: 1, 5 en 6 
1 Het duurt niet lang meer tot de tijd 
van Christus aan zal breken, 
en Hij in grote heerlijkheid 
het oordeel uit zal spreken. 
Het lachen is dat uur gedaan, 
als alles zal in vuur vergaan, 
naar Petrus heeft geschreven. 
5 O Jezus, help mij dan ter tijd 
ter wille van uw wonden, 
dat in het boek der zaligheid 
ook mijn naam wordt gevonden. 
Ik koester ook geen twijfel meer, 
ik weet ook wel, getrouwe Heer, 
dat Gij hebt overwonnen. 
6 Sta daarom eenmaal in voor mij, 
als Gij terug zult komen. 
Lees in uw boek en spreek mij vrij 
en stel mij bij uw vromen. 
Opdat ik met mijn broeders mag 
de hemel ingaan op die dag. 
Gij doet hem voor ons open. 
 
Mededelingen 
Gebeden 
De kinderen komen terug. 
 
Collecten 

1. Studentenproject Rooted 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Gezang 437 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen (3x amen) 


