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Thema  Aan de Jordaan (Pnr.1245)  Matthéüs 3: 1-12  
Uitgesproken  9 december 2007  in het Open Hof te Kampen  
 
In deze tweede Adventsdienst wordt aan drie kinderen de Heilige Doop bediend 
 
Ouderling van dienst  Jessica Wiegeraad 
Muzikale begeleiding Martin de Jong   
Cantoroij o.l.v. Arie v.d. Weerd  
 
Orde van de dienst:  
 
Cantorij  Licht in de nacht  

Licht in de nacht, 
Dat duister verdrijft, Ontsteek het, wees het, jij.  
 
Zuivere vlam, 
Verdrijf met je licht 
De angsten van ons hart.  

 
Stil gebed  
 
Zingen  Lied 117: 1  

Hoe zal ik U ontvangen, / hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, / des harten heiligst goed? Wil zelf 
uw fakkel dragen / in onze duisternis, 
opdat wat U behage / ons klaar en zeker is.  

 
Bemoediging en Groet  
 
Aanvangstekst Matthéüs 3: 1en 2  

1 In 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!’  

 
Zingen  Lied 122  

1. Kom tot ons, de wereld wacht.  
Heiland, kom in onze nacht,  
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind.  
 
2. Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held.  
 
3. Gij daalt van de Vader neer,  
tot de V ader keert Gij weer ,  
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan.  
 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht  
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht  
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waarvoor al het duister zwicht.  
 
5. Lof zij God in 't hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid.  

 
Doopcatechese  
  
Zingen Laat de kind’ren tot Mij komen  

Laat de kin'ren tot Mij komen,  
alle alle kinderen, 
laat de kind'ren tot Mij komen ,  
niemand mag ze hind'ren.  
Want de poorten van Mijn Rijk,  
staan voor kjind'ren open.  
Laat ze allen groot en klein,  
bij Mij binnen lopen.  

 
Laat de mensen tot Mij komen,  
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen,  
houdt ze toch niet tegen.  
Want de poorten van Mijn Rijk,  
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij Mij binnen lopen.  

 
Gebed en doopvragen  
 
Zingen  Psalm 105: 3  

God, die aan ons zich openbaarde,  
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht  
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind  
bevestigt Hij van kind tot kind.  
 
 

Zingen  Weer een kraal aan de ketting van de Heer!  
Weer een kraal aan de ketting van de Heer  
Rijgen, rijgen er komen er steeds meer  
Weer een zusje voor de kinderen van Jezus  
Weer een kraal aan de ketting van de Here  
 
Weer een kraal aan de ketting van de Heer  
Rijgen, rijgen er komen er steeds meer 
Weer een broertje voor de kinderen van Jezus  
Weer een kraal aan de ketting van de Here  

 
Bediening van de Heilige Doop aan Eva Nine Boogaard, Jan Andries  
 Marcus Hofstede, Marit Eline Born,  
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Zingen Psalm 87: 3 en 4  
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen  
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen.  
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'.  

 
Gebed 
 
Adventsproject: leestekst en spoorzoeker  
 
Projectlied  Een wereld vol van donker  

wacht op een spoor van licht .  
Vanuit de hemel vonkt  
er een ster, een goed bericht  
 
Wij zoeken naar een teken, 
een spoor van hoop, een kind  
Het licht dat wij ontsteken  
zegt: hoor, wie zoekt, die vindt 

 
Schriftlezing  Matthéüs 3: 1-12  

1 In 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!’ 
3 Dit 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.”’ 4 Johannes droeg een ruwe 
mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met 
sprinkhanen en wilde honing. 5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en 
uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 
6 en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl 
ze hun zonden beleden. 
7 Toen 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? 8 
Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, 9 
en 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! 10 De bijl ligt al aan de wortel van de 
boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt 
omgehakt en in het vuur geworpen. 11 Ik 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; 12 hij 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.’  
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Zingen  Zal er ooit een dag van vrede. In wisselzang gezongen  

Zal er ooit een dag van vrede,zal er ooit bevrijding zijn 
voor een volk dat zonder reden levenslang op weg moet zijn?  

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn,  
waar geen pijn meer wordt geleden: levenslang gebroken zijn?  

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt, 
tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.  

Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die 
lacht.  

Zoals bomen mensen tonen dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen die de boom des levens is.  

Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is,  
zal en kind ons komen redden dat het licht der wereld is.  

 
Preek  
 
Zingen  Gezang 127: 1, 2, 4 en 5 in wisselzang  

1. Gaat, stillen in den lande, / uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden / van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, / laat ons vóór alle dingen  
Hem ons hosanna zingen. / Hij komt, Hij komt met macht.  
 
2. Vat moed, bedroefde harten, / de Koning nadert al.  
Vergeet uw angst en smarten, / daar Hij u helpen zal.  
Er is weer nieuwe hoop: / Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, / in avondmaal en doop.  
 
4. Weest onbezorgd, gij armen, / aan kinderen gelijk;  
in koninklijk erbarmen / maakt God u groot en rijk.  
Hij die het veld bekleedt, / de vogelen kan spijzen,  
wil ook zijn kind bewijzen / dat Hij zijn noden weet.  
 
5. Juicht nu, trots al uw zorgen, / de Koning komt met macht.  
Ons, in zijn hart geborgen / heeft Hij zo rijk bedacht. 
Nu zullen angst en pijn / en toorn ons nooit meer schaden.  
God wil, in zijn genade, / dat wij zijn kindren zijn.  

 
Reacties vanuit de basiscursus geloven  
 
Cantorij  The truth from above  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen  Lied 126  

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.  
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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.  
 
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.  

Zegen  
 


