
 

Liturgie zondagavond 15 januari 2023 
 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Voorganger: Ds. J. P. Ouwehand, Ilpendam 
Organist: Cock Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Weerklank lied 280: 1 en 2 (staande) 
 

1. Heer, het Woord, door U gegeven, 
vol van schatten, nieuw en oud, 
spreekt van eeuwig, zalig leven, 
is meer waard dan ’t fijnste goud. 
Al uw plannen en gedachten, 
kostbaar en verheven t’ achten, 
heel uw hart waar liefde woont, 
hebt U mij in ’t Woord getoond. 

 
2. Eén ding is slechts nodig, Here, 

nee, U vraagt van mij niet veel: 
boven alles te begeren 
’t eeuwig blijvend, goede deel. 
Ja, het Woord door U gegeven, 
is de waarheid, geest en leven: 
’t is een lamp die helder straalt, 
mijn voet bij uw pad bepaalt. 
 

We worden stil voor onze God 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 97: 1 en 6 (NB) 
 

1. Groot Koning is de HEER. / Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht 
in de verborgenheid. 



 

6. Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
Een vreugde van de HEER / stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 48: 6 (OB) 
 

6. Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Mattheus 3: 1 – 17 
 
1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in 

de woestijn van Judea, 
2.  en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabijgekomen. 
3.  Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet 

Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de 
woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn 
paden recht. 

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, 

6.  en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij 
hun zonden beleden. 

7.  Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn 
doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! 
Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de 
komende toorn? 



 

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. 

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. 

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. 

12.  Zijn wan 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. 

13.  Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar 
Johannes, om door hem gedoopt te worden. 

14.  Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik 
heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar 
mij? 

15.  Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu 
gebeuren, want op deze wijze past het ons alle 
gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 

16.  En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het 
water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en 
Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op 
Zich komen. 

17.  En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

 

Zingen: Liedboek 126: 1 en 2 
 

1. Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 



 

2. Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 

Verkondiging thema: Het koninkrijk dat komt 
 
Zingen: Liedboek 126: 3 
 

3. Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 

Lezing 1e deel van het Heilig Avondmaalsformulier 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling gaven 
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Zingen: Psalm 138: 2 en 4 (OB / staande) 
 

2. Door al Uw deugden aangespoord, 
Hebt Gij Uw woord 
En trouw verheven. 
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed, 
Verhoord, gered, 
Haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER, 
Uw lof en eer 
Alom doen ho - ren; 
Wanneer de rede van Uw mond, 
Op 't wereldrond, 
Hun klinkt in d' oren. 

 
4. Als ik, omringd door tegenspoed, 

 Bezwijken moet, 
 Schenkt Gij mij leven; 
 Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
 Uw rechterhand 
 Zal redding geven. 
 De HEER is zo getrouw, als sterk; 
 Hij zal Zijn werk 
 Voor mij volen - den, 
 Verlaat niet wat Uw hand begon, 
 O Levensbron, 
 Wil bijstand zenden. 

 
Zegen 
 


