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INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 
 
Muziek ‘In dir ist Freude’ 
   Johann Sebastian Bach (1685-1750)  | BWV 615 
 

In dir ist Freude 
in allem Leide, 
o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben 
himmlische Gaben, 
du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, 
rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, 
hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte 
steht unser G’müte, 
an dir wir kleben 
im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 
Toenadering (staande) 
v. Onze hulp is in de naam van de Ene  
a. de schepper van hemel en aarde 
k. die mens wordt tot onze redding,   
a. licht dat het duister verjaagt, 
v. U die ons hebt geschapen,    
a. herstel in ons uw beeld. 
 
Intredepsalm (staande) Liedboek 100 1a 2c 3a 4a 
    omlijst door de antifoon 

 
 Zie, nu komt de HEER en in zijn hand is het rijk 
 en de kracht en de heerlijkheid. 

 
Maleachi 3, 1; 1 Kron. 29, 12 

Kyrie (staande) 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen … 
 … hoor ons bidden: 
 

  
 

 
 

Gloria (staande)  Liedboek 487  
 
    1a 2c 3a | refreinen allen 
 
Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
 Gezegend zij uw Naam, God, 
 want Gij komt ons bestaan 
 verlichten en verrijken 
 in Jezus, uw beminde knecht. 
 Schenk ons zijn Geest, 
 open ons voor uw Woord, 
 opdat ook wij 
 blinden de ogen openen 
 en armen uw genade aanzeggen. 
 Zo moge het worden, 
 God, alles in allen, 
 alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. 
a. Amen. 
 
            allen gaan zitten 

 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten  Jesaja 42, 1-7 
 
Antwoordpsalm  Liedboek 89a   
    refrein II 
 
Brieven   Handelingen 10, 34-38 
 
Alleluja (staande)            Liedboek 270c 

 

 
 
c. ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 
 luister naar Hem!’       Mc. 9, 7b 

a. Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
 
 



Evangelie (staande)  Matteüs 3, 13-17 
besloten met: 

 
v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. 
 
c. Alleluja… 
a. Alleluja… 
 
Zondagslied (staande) Liedboek 522  1, 5 
 

allen gaan zitten 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  ‘Benedictus’ in G 
   Herbert Howells (1892-1983) 
 

BLESSED be the Lord God of Israel : 
for he hath visited and redeemed his people; 
And hath raised up a mighty salvation for us : 
in the house of his servant David; 
As he spake by the mouth of his holy Prophets : 
which have been since the world began; 
That we should be saved from our enemies : 
and from the hand of all that hate us. 
To perform the mercy promised to our forefathers : 
and to remember his holy Covenant; 
To perform the oath which he sware to our forefather 
Abraham :  
that he would give us; 
That we being delivered out of the hand of our enemies : 
might serve him without fear; 
In holiness and righteousness before him : 
all the days of our life. 
And thou, Child, shalt be called the Prophet of the Highest : 
for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his 
ways; 
To give knowledge of salvation unto his people : 
for the remission of their sins, 
Through the tender mercy of our God : 
whereby the day-spring from on high hath visited us; 
To give light to them that sit in darkness, and in the shadow 
of death : 
and to guide our feet into the way of peace. 
 
Glory be to the Father, and to the Son : 
and to the Holy Ghost; 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be : 
world without end. Amen. 

 
Lc. 1, 68-75, de ‘Lofzang van Zacharias’ 

 
 

GEBEDEN 
 
Voorbede 
iedere intentie besloten met: 

 
v. … hoor ons bidden: 
 
 
 
a. 
 
 
 

Stil gebed 
 
a.   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. 
 
Slotlied (staande)    Liedboek 686 1a 2c 3a 
 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 
 
Muziek  Praeludium Es-dur | BWV 876 
   Johann Sebastian Bach 

 
 

In deze dienst 
 

Voorganger:   dr. Dick van Arkel 
Orgel:   Jan Jansen 
Cantor:   Cees-Willem van Vliet 
Lector:   Alice van Eldik 
 
Komende week 
 
Woensdag 11 januari 2023 
19.30 Avondgebed (kapel) 
 
Zondag 15 januari 2023 | 2e Zondag van Epifanie 
09.00 Dienst van Schrift en Tafel (kapel) 
10.30 Dienst van Schrift en Tafel (kerkzaal) 
  ds. Jan van Baardwijk 
 

 
Bestemming van de gaven 
 

 - Inloopwerk 
 
 Het inloopwerk is in Amersfoort over diverse plekken in de stad 

verspreid. Zo is er Inloopwerk in Schothorst aan het Lancelotpad, in 
de Binnenstad aan de Zuidsingel, maar ook in Nieuwland en 
Kattenbroek. De Amersfoortse kerken steunen het inloopwerk waar 
mensen terecht kunnen voor een kopje koffie of thee, een 
luisterend oor, een activiteit zoals een maaltijd. Iedereen kan 
gebruikmaken van deze laagdrempelige voorzieningen. Deze 
collecte wordt mede aangewend om dit werk te ondersteunen. Van 
harte aanbevolen. 

  
 - Kosten predikantsplaatsen | Energiekosten 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 8 januari Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  


