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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 15 januari 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Thom Luiting 
Voorganger in deze dienst is ds. B.J. van de Kamp 
 
Thema:  De doop van de Heere Jezus 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen: H.H. 394 :1,2 en 3  
1.Heer, wij zijn bijeengekomen, 
mensen, overal vandaan; 
had Gij ons niet meegenomen, 
niemand was hierheen gegaan, 
want wij schromen hier te komen, 
volop in het licht te staan. 
 
2.Komend uit een nacht van zonden 
staan wij voor U, groot en klein, 
en belijden onomwonden: 
schuldig zijn wij en onrein. 
Ach, wij vonden zoveel zonden 
dat zij niet te tellen zijn. 
 
3.Bron van liefde, zeer verheven, 
helder stralend als de zon, 
bleef uw warmte weg, maar even, 
niemand die hier wezen kon; 
hoogverheven licht ten leven 
dat het duister overwon! 
 
Stil  gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Mattheus 3 :16 
 
Zingen: Psalm 105 :1 en 3 (NB)  
1.Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
3.God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in 't duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Gezang 440 :1 en 4 (LB1973) 
1.Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 

de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 

 
4.Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Mattheüs 3 :13 -4 :11 (NBV) 
 
 Zingen: Psalm 19 :5 en 6 (OB) 
 5.Des HEEREN vrees is rein; 
    Zij opent een fontein  
    Van heil, dat nooit vergaat,  
    Zijn dierb' re leer verspreidt,  
    Een straal van billijkheid;  
    Daar z' all' onwaarheid haat.  
    Z' is 't mensdom meerder waard, 
    Dan 't fijnste goud op aard'. 
    Niets kan haar glans verdoven.  
    Zij streeft in heilzaam zoet,  
    Tot streling van 't gemoed,  
    Den honig ver te boven. 
  
 6.Dus krijg ik van mijn plicht,  
    O God, een klaar bericht.  
    Wat is 't vooruitzicht schoon:  
    Hij, die op U vertrouwt,  
    Uw wetten onderhoudt, 
    Vindt daarin groten loon.  
    Maar, HEER', wie is de man,  
    Die op 't nauwkeurigst kan,  
    Zijn dwalingen doorgronden?  
    O bron van 't hoogste goed,  
    Was, reinig mijn gemoed,  
    Van mijn verborgen zonden.  
 
 Verkondiging: De doop van de Heere Jezus 
 
 Zingen: OTH. 157 :1, 2, 3 en 4  

1.Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal 
komen - 
nu wordt het stil en donker om ons heen. 
Blijf bij ons, als ons alles wordt ontnomen, 
Heer, laat uw kerk, uw schepping niet alleen. 
 
2.Blijf ons nabij, al gaan wij eigen wegen; 
blijf in uw goedheid naar ons toegewend 
met uw genade, met uw troost en zegen, 
blijf bij ons, Heer, in woord en sacrament. 
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3.Blijf ons nabij, als ons zal overkomen 
de bange nacht vol twijfel, angst en nood, 
blijf, als beproeving strijdt met onze dromen, 
blijf, ook al dreigt de strenge, bitt' re dood. 
 
4.Blijf bij ons, Heer, hoever van huis wij zwerven, 
blijf, wat dan ook ons van elkander scheidt, 
blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven, 
blijf bij ons, Heer, in tijd en eeuwigheid. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3. Evangelisatie/ gastendiensten 
 
Zingen: Gez. 477 :1 en 2 (LB) 
1.Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

  
2.Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
 
 
 
 

Zegen : beantwoord met het zingen van  
Gezang 456 :3 (LB1973) 
3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


