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In stilte komen wij binnen 
 
Muziek   Andante Religioso – Felix Mendelssohn (1809-1847) 

 
Opening vg Het is goed de HEER te loven 

allen EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN. 
vg In de morgen wordt zijn goedheid gemeld 
allen EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN. 

 
Hymne Lied 439 
 
Psalmgebed  vg Het behage U, God, ons te redden. 

  allen HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 
 
Zingen: 72:1 
Lezen:  Psalm 72:5-11 
Zingen: 72:4 
Lezen: Psalm 72:15-17 
Zingen: 72:7 
 
Lezing:  Jesaja 11:1-10 

1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 
een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
3Hij ademt ontzag voor de HEER; 
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. 
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen 
en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden  
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
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7Een koe en een beer grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw en een rund eten beide stro. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 
 Mattheus 3:1-12 

1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 
verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
3Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt 
een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn 
paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren 
gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit 
heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 
6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun 
zonden beleden. 
7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei 
hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent 
voor het komende oordeel? 8Breng liever vruchten voort die een nieuw 
leven waardig zijn, 9en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben 
Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van 
Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere 
boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur 
geworpen. 11Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar 
na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg 
om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige 
Geest en met vuur; 12hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer 
reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij 
verbranden in onblusbaar vuur.’ 

 
Stilte 
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Muziek   ‘Mit Ernst, o Menschenkinder’  – Carl Piutti (1846-1902)  
(Lied 439 ‘Verwacht de komst des Heren’) 

 
Lied  Lied 158a 
 
Gebeden vg. Ons gebed worde gesteld 

  als reukwerk voor uw aangezicht. 
a. HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN 
 ALS HET AVONDOFFER. 

 
Voorbeden, met gezongen responsie 368a 
 
Stilte 
 
Onze Vader  

 
Avondlied Lied 264 
 
Zegenbede 

vg. Laten wij de HEER loven 
a. EN GOD DANKEN. 
vg. Zegene en behoede ons de barmhartige HEER. 
a. AMEN (gezongen) 

 
Muziek  Andante uit Sonate a-moll – Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

 
In stilte verlaten wij de kerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Bijbeltekst uit dit liturgieblad is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling 


