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VOOR DE DIENST 
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 

–  de gemeente gaat staan  – 

 
DIENST VAN HET VOORWOORD 

 
zondagspsalm  92: 1 en 2 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men den Heere prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 

2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend  
de grote naam des Heren. 

 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 
bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed 



 
vervolg aanvangspsalm  92: 7 en 8 
7. Zoals de cederbomen  

hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn,  
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 

8. Zij zullen vruchten dragen 
voor 's Heeren heiligdom 
tot in hun ouderdom,  
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots ! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 
 

 

 
–  de gemeente gaat zitten  – 

 
kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 (en laten we zijn Naam prijzen…. 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! 
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Glorialied:  211: 1 en 2   
1. De gouden zonne heeft overwonnen  

en toont haar zege nu allerwege, 
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht. 
Met moede leden zo lag ik terneder, 
maar nu herrijs ik, nu zegen en prijs ik, 
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht. 
 

2. Hoog in den hoge schouwen mijn ogen 
wat God de Here te zijner ere 
heerlijk gebouwd heeft, een kunstwerk zeer groot: 
't huis waar zijn vromen eenmaal zullen komen, 
als in Gods vrede zij opstaan beneden, 
uit dezer aarde vergank'lijke schoot. 
 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 



 
zondagsgebed   

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
TeNaCH Jesaja 49,1-7 
 
zingen  Lied 456b: 1, 3 en 8 
1. Kwam van Godswege  

een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege.  
Johannes was zijn naam 
 

2. Zo staat geschreven:  
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven:  
maak alle paden recht. 
 

3. Doper, wat liep je  
in kemelharen pij, 
als een profeet wat riep je 
daar in die woestenij? 
Doper wat riep je  
daar in die woestenij? 
 

4. "Dat wij omkeren,  
verlaten ons domein, 
beleven 't woord des Heren 
en niet weerbarstig zijn." 
Dat wij omkeren  
en niet weerbarstig zijn. 
 

5. Doper, wat moeten  
wij doen totdat Hij komt? 
"In hoop en vrees doet boete 
gelooft in zijn verbond." 
Doper wat moeten  
wij doen totdat Hij komt? 
 

6. Deelt met elkander  
het brood van alle dag, 
opdat in u de ander 
Gods heil aanschouwen mag. 
Deelt met elkander  
het brood van deze dag. 
 

7. Volk uitentreuren  
gezeten in de nacht, 
Gods woord staat te gebeuren 
zolang gij Hem verwacht. 
Sta te gebeuren.  
in onze nacht. 
 



 
8. Volk uitverkoren  

om in het licht te staan,  
een kind wordt u geboren,  
Messias is zijn naam. 
Kind ons geboren,  
jouw licht al met ons gaan. 

 
 

schriftlezing Johannes 1,19-34 en 3,25-30 
 
acclamatie: Lied 339a  
1. U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
 

verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen Lied 977: 1, 2, 3 en 4 
1. Ga uit, o mens, zoek uw vreugd, 

nu in de lente zich verheugt 
al wat er leeft op aarde!  
De gaarden op ’t schoonst gesierd,  
opdat gij ’t lieve leven viert,  
dat God u openbaarde.  
 

2. De bomen staan in blad gezet, 
de aarde dekt haar naaktheid met  
een lichte groene wade;     
en tulp en narcis evenzo:    
veel heerlijker dan Salomo    
bekleedt ze Gods genade. 
 

3. En vogels, waar men hoort of ziet, -  
de leeuwerik zingt het hoogste lied,  
de zwaluw voedt haar jongen.     
De bronnen ruisen overal, -    
loof Hem, in wie u eens voor al 
het leven is ontsprongen. 
 

4. De akker wordt een gouden woud,  
daarin verblijdt zich jong en oud. 
Roem dan de gunst en goedheid  
van Hem die geeft in overvloed, 
Hem, die het menselijk gemoed  
verzadigt met zijn zoetheid. 
 

 
 
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 

 



–  de gemeente gaat staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 

– de gemeente gaat zitten  – 
 
zingen Lied 216  
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
g: 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 



 
mededelingen 
 
inzameling van de gaven 
 eerste collecte:   Diaconie 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: Klein onderhoud kerkgebouw 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied 747: 1, 2, 5 en 8 
1. Eens komt de grote zomer   

waarin zich 't hart verblijdt.   
God zal op aarde komen   
met groene eeuwigheid.   
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.   
God zal zich openbaren   
in heel zijn creatuur. 
 

2. Geen woord kan het bereiken,  
het is aan niets gelijk,   
met niets te vergelijken   
dat schone koninkrijk.   
Als God zich openbaren   
zal op de jongste dag   
dan zullen wij ervaren   
wat Hij met ons vermag. 
 

5. Ja, Hij zal ons geleiden   
in 't schone paradijs,   
het bruiloftsmaal bereiden   
zijn grote naam ten prijs.   
De liefde die wij zingen,   
zo schoon, zo ongekend,   
zal uit de bron ontspringen   
van God ons middelpunt. 
 

8. Dan zal het loflied schallen   
rondom de gouden troon,   
dan heffen wij daar allen   
met grote vreugde aan:   
Lof zij en eer en sterkte   
de Vader en de Zoon,   
de Geest om al zijn werken   
zij lof van nu voortaan. 

 



 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g: AMEN 
 
 

 
 
 
 

Orgelspel 


