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Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 47: 1 en 2 (NB)
Volken weest verheugd,
jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap
‘s HEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer,
volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht
geeft z’ in onze macht.
Met zijn eigen hand
meet Hij Jakob ‘t land,
die daar woont met trots,
als beminde Gods.

Stil gebed 
Votum en groet

Zingen: Psalm 133 (OB)
Ai, ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat 
zonen
van ‘t zelfde huis, als broeders samen 
wonen,
daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;
‘t is als de zalf op ‘s Hogepriesters 
hoofd,
de zalf, waarmee hij is aan God 
gewijd,
die door haar reuk het hart verblijdt.

God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan,
‘s Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid.

Die liefdegeur moet elk tot liefde 
nopen,
als d’ olie, die, van Arons hoofd 
gedropen,
zijn baard en klederzoom doortrekt;
z’ is als de dauw, die Hermons kruin 
bedekt,
die Sions top met vruchtbaar vocht 
besproeit,
en op zijn bergen nedervloeit.

Object 1



Waar liefde woont, gebiedt de HEER 
den zegen:
daar woont Hij Zelf, daar wordt zijn 
heil verkregen,
en ‘t leven tot in eeuwigheid.

Gebed

Schriftlezingen (HSV):
– 1 Samuël 16: 10-13
– Lukas 3: 21-22
– Lukas 4: 18-19
– Lukas 9: 18-20

10 Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: De 
HEERE heeft dezen niet uitgekozen.
11 Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog 
achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en 
laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen 
is.
12 Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was 
knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het.
13 Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de 
Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond 
Samuel op en ging naar Rama. 

21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan 
het bidden was, dat de hemel geopend werd,
22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. 
En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn 
welbehagen! 

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij 
gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken 
van hart zijn,
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, 
om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de 
Heere te prediken. 

18 En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn 
nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben?
19 Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen 
dat een van de oude profeten opgestaan is.
20 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De 
Christus van God. 
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Vraag 31 
Waarom is Hij Christus, dat is, een Gezalfde, genaamd?
Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, met den Heiligen Geestgezalfd , tot 
onzen hoogsten Profeet en Leraar , die ons den verborgenraad en wil Gods van onze 
verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft ; en tot onzen enigen Hogepriester , die 
ons met de enige offerande zijns lichaamsverlost heeft , en voor ons met zijn 
voorbidding steeds tussen treedt bij denVader ; en tot onzen eeuwigen Koning, die 
ons met zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en 
behoudt.
Vraag 32
Maar waarom wordt gij een Christen genaamd ?
Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alsozijner zalving deelachtig 
ben, opdat ik zijn naam belijde , en mijzelftot een levend dankoffer Hem offere , en 
met een vrije en goede consciëntiein dit leven tegen de zonde en den duivel strijde , 
en hiernamaals ineeuwigheid met Hem over alle schepselen regere.

Zingen: Opwekking 378
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Ik zal Christus′ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Verkondiging: Christus en christen

Zingen: Gezang 231: 1 en 2
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

Dankgebed

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard’ en ‘t hemelhof
moet van uw eer gewagen.

https://www.online-bijbel.nl/catechismus/vraag/31/
https://www.online-bijbel.nl/catechismus/vraag/32/


Collecte

Zingen: Opwekking 263
Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias
Heilig God is Hij.

Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Kinderen terug van de zondagsschool

Zingen kinderlied: Opw. Kids 241
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het 
heelal

Refrein: Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God (refr.)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Enige Gezangen 9: 1, 6 en 7
O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar lam van God, Messias,
maakt van zonde vrij.

Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.

G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild  (refr.)

Behoed het ganse Christendom; 
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 
Vertroost het neergebogen hart, 
En heel in gunst der kranken smart. 



O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer.

Zegen

Zingen: Gezang 456: 3
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen
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