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Een mysterieuze glimlach en een hand die naar de hemel 
wijst. Zo portretteerde Leonardo da Vinci Johannes de 
Doper. Da Vinci's laatste werk (1516) bevindt zich in het 
Louvre in Parijs.  
 
In die tijd trad Johannes de Doper op. (…) ‘Kom tot inkeer 
want het koninkrijk van de hemel is nabij’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 
 
Muziek Tiento de falsas 1o tono 
  Juan Cabanilles (1644-1712) 

 
Toenadering (staande) 
v.  Onze hulp is in de naam van de Ene   
a.  de schepper van hemel en aarde; 
v.  die verlangen wekt naar de redder,   
a.  ons doet stilstaan bij ons tekort.   
v.  Keer ons tot U, keer ons tot elkaar, 
a.  doe onder ons groeien een nieuw begin. 

Intredepsalm (staande) Liedboek 80 1, 2 
    omlijst door de antifoon: 
 

 Gij volk van Sion, de HEER zal komen 
 om de volkeren te verlossen. 
 Hij zal zijn machtige stem doen horen 
 en gij zult u van harte verheugen. 
 

Jesaja 30, 19.27.30 
 

Kyrie (staande) 
 

c.  Laten wij roepen tot God, onze Heer,  
 dat Hij van kracht is en ons doet zingen,  
 Hij is de God die ons zal redden:   
 

 
 

c.  Laten wij roepen in zijn poorten,  
 dat Hij zijn huis van genade opent;  
 Hij doet gebroken mensen weer opstaan:  
a. Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 
 
c.  Laten wij roepen voor zijn aanschijn,  
 dat over ons zijn heil mag komen 
 op deze dag die Hij heeft gemaakt:  
a. Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 
 

t Jan Duin, m Cees-Willem van Vliet 

 
Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
 Bekeer ons tot U, God, 
 en laat uw woorden 
 ons ontvankelijk maken 
 voor de vervulling van uw beloften, 
 die in Jezus Messias aanbreekt 
 voor heel de wereld 
 en alle mensen die er wonen, 
 vandaag en alle dagen die komen. 
a. Amen. 
            allen gaan zitten 

 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten  Jesaja 11, 1-10 
    lector: Wim Opstelten 

 
Antwoordpsalm  Liedboek 72a 
 
Brieven   Romeinen 15, 4-13 



Alleluja (staande)            Liedboek 270c 

 

 
 

c. Bereid de weg van de Heer, maakt recht zijn paden; 
 en heel de mensheid zal Gods redding zien. Lc. 3, 4. 6 

a. Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Evangelie (staande)  Matteüs 3, 1-6 
besloten met:             
 

v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij u, o Christus. 
 
c. Alleluja… 
a. Alleluja.. 
 
Zondagslied (staande) Liedboek 439 1a 2c 3a 4a 
 

allen gaan zitten 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied    Liedboek 460 
 
    coupletten: voorzang 
    refreinen: allen 
 

 
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 444 1a 2c 3a 4c 5a 
 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 

Muziek   Batalla Imperial 
   Juan Cabanilles 

 
 

In deze dienst 
 

Voorganger:   ds. Jan van Baardwijk 

Cantor/organist:  Cees-Willem van Vliet 
 
Komende week 
 
Woensdag 7 december 2022 
19.30 Avondgebed (kapel) 
 
Zondag 11 december 2022 | 3e Zondag van de Advent 
09.00 Dienst van Schrift en Tafel 
10.30 Dienst van Schrift en Gebed 
  dr. Albert Jan Stam 
 

 
 
Bestemming van de gaven 
 

 - Amersfoortse Hulpbanken 
 
 Steeds vaker komt het voor dat ook stadsgenoten de touwtjes niet 

meer aan elkaar kan knopen. Hierdoor zijn er ook in Amersfoort 
mensen die gebruik moeten maken van de Voedsel-, Kleding- of 
Speelgoedbank.  

 
 Voedselbank 
 De missie van Voedselbank (voorheen Voedsel Focus) Amersfoort is:  
 Het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, 

door een balans te vinden tussen tekort en overschot aan voedsel  
in de maatschappij, middels het aanbieden van voedselpakketten  
aan huishoudens die voor korte of langere termijn onder het 
bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven. 

 
 Kledingbank 
 Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële 

moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld ziekte, overlijden van de 
kostwinner, echtscheiding, verslavingen of een faillissement. 
Immers: huisvesting, voeding en kleding zijn de primaire 
levensbehoeften van de mens. De Kledingbank wil inwoners van 
Amersfoort en omstreken, die op geen andere wijze kunnen worden 
geholpen, in een van deze behoeften voorzien.  

 
 Speelgoedbank Amersfoort 
 Een van de belangrijkste uitgangspunten van het ontvangen en 

weggeven van het speelgoed, is dat het nog om goed bruikbaar 
speelgoed moet gaan. Wij willen de kinderen die met hun ouders, 
verzorgers of opa en oma bij ons komen echt blij maken met het 
speelgoed. De speelgoedbank is bedoeld voor gezinnen die onder 
de armoedegrens leven. Ouders of verzorgers kunnen op de 
zaterdagen die wij open zijn speelgoed komen halen voor de 
kinderen. Wanneer ouders of verzorgers niet in staat zijn om het 
speelgoed voor de kinderen op te komen halen, mogen de opa’s of 
oma’s van de kinderen in hun plaats komen. 

 
 - Kosten predikantsplaatsen 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 4 december Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  
 


