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Roosters zondag 26 maart 2023 
Tijd 08:30 uur 16:30 uur 

Bijzonderheid   gez. dienst Bethelkerk 

Voorganger: Anton Janssen (LD) ds. J. van't Spijker 

Ouderling van dienst: Jacob Dwarshuis   

Bijbellezing: Henny Hessels   

Organist: Jaap van der Heide   

Muzikale medewerking:     

Video: Gino Hessels   

Beamer: Mark Janssen   

      

Kinderkring/Steady: geen kinderkring/steady   

      

      

Collecten: Theologische Universiteit 

  Drenthe Mission 

    

      

Gezamenlijke 
middagdienst 

Verantw. Kerk Collecte 

Chr. Geref. K.   

      

   

Volgende zondag 2 april 2023 

Tijd 08:30 uur 16:30 uur 
Bijzonderheid   gez. dienst Kandelaar 

Voorganger: br. F.H. Folkerts ds. J.H. Soepenberg 

Bijbellezing:     

Organist: Jacob Dwarshuis   

Video: Joran van der Laan ? 

Beamer: Anton Janssen Niek de Haan 

      

Kinderkring/Steady: Kinderkring en Steady   
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Morgendienst in de Bron 08:30 uur  
 
Mededelingen (voorlezer) 
 
Votum 
Vrede-/zegengroet 
 
Psalm 92 : 1 en 7  GK ’t Is goed de Heer te loven 
1  
’t Is goed de Heer te loven,  
zijn dag zij Hem gewijd. 
O hoogste majesteit,  
mijn psalm stijgt op naar boven. 
Uw goedheid zij geprezen  
vroeg in de morgenstond, 
des nachts bezingt mijn mond  
uw trouw aan mij bewezen. 
7  
De vromen zullen bloeien  
als palmen in de zon, 
zoals op Libanon  
de cederbomen groeien. 
Zij heffen zich naar boven,  
gekoesterd door Gods hand, 
in ’s Heren huis geplant  
tot sieraad in zijn hoven. 
 
Lezing van de wet  
 
Psalm 24 : 1, 2, 3  NPB  De aarde is met al wat leeft 
1.  
De aarde is met al wat leeft, 
met alles wat Hij adem geeft, 
van Hem, de HEER, de hoogste koning. 
Hij laat het land onwrikbaar staan, 
oprijzend uit de oceaan. 
Zijn macht geeft mens en dier een woning. 
2.  
Wie mag Gods tempel binnengaan? 
Wie kan er op zijn hoogte staan? 
Wie zal Hem op zijn berg vereren? 



4 
 

Hij die een zuiver leven leidt, 
die leugens en bedrog vermijdt 
en nooit een valse eed zal zweren. 
3.  
Aan hen die eerlijk zijn en echt 
doet God, hun redder, altijd recht. 
Zijn zegen zullen ze ontvangen. 
Dit is het volk dat Hem verwacht; 
zij vormen Jakobs nageslacht, 
de mensen die naar Hem verlangen. 
 
Gebed 
 
Lezen Matteüs 3:1-4:17  (Henny Hessels) 
 
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: ‘Een stem roept 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, waarbij 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 het komende 
oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot 
inkeer gekomen 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 vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 
geworpen. 11Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij 
komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard 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.’ 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt 
te worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik 
zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus 
antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid 
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geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 16Zodra Jezus 
gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem 
en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En uit de 
hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
 
1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de 
duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en veertig 
nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem 
toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te 
veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De 
mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond 
van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem 
op het hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God 
bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij 
opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult 
stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de 
Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar 
een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun 
pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij 
aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11Daarna liet de 
duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen. 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar 
Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, 
aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling 
gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, 
gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de 
heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, 
en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht 
beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot 
inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
 
Psalm 24 : 4, 5  NPB  Kom, poorten, hef je oude boog 
4.  
Kom, poorten, hef je oude boog! 
Maak nu de doorgang wijd en hoog: 
de hoogste koning rijdt naar binnen. 
Wie is die vorst vol majesteit? 
De HEER, de held die in de strijd 
met grote macht zal overwinnen. 
5.  
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Kom, poorten, hef je oude boog! 
Maak nu de doorgang wijd en hoog; 
geef ruimte aan de grote koning. 
Wie is die vorst vol majesteit? 
De HEER die hemellegers leidt. 
Hij komt vol glorie naar zijn woning. 
 
Preek 
 
Liedboek 103a:1,3,4 – Loof nu, mijn ziel, de Here 
1 
Loof nu, mijn ziel, de Here, 
loof, al wat in mij is, zijn naam! 
Vergeet niet, hoeveel keren 
de Here u heeft welgedaan. 
Hij wil uw schuld vergeven, 
u redden van de dood, 
gij zijt met heel uw leven 
geborgen in zijn schoot. 
De Heer vernieuwt uw krachten 
als van een adelaar, 
Hij maakt wie Hem verwachten 
al zijn beloften waar. 
3 
De Heer is als een vader, 
die voor zijn kinderen 't beste wil; 
wie Hem vertrouwend naad'ren, 
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. 
Hij immers kent ons broze 
bestaan, want stof zijn wij, 
een teer geluk, als rozen 
zo schoon, zo snel voorbij; 
als gras zijn wij, als blaren, 
wanneer de najaarswind 
door 's levens boom komt varen, 
wie is er die ze vindt? 
4 
Maar 't rijk van Gods genade 
staat vast en blijft in eeuwigheid. 
Zijn trouw komt hun te stade, 
die Hem getrouw zijn toegewijd. 



7 
 

Gij engelen, sterke helden, 
die doet zij heilig woord, 
nooit moede ons te melden 
al wat gij van Hem hoort, 
loof Hem, gij zult Hem geven 
de lof van 't gans heelal; 
en gij mijn ziel, mijn leven, 
loof gij Hem bovenal! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte aankondiging 
 
Gezang 228  GK – Jezus leeft in eeuwigheid 
 
Jezus leeft in eeuwigheid. 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
1.  
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnen gaan, 
voor zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan:  
Jezus leeft in eeuwigheid. 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
2.  
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel open gaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
Jezus komt in heerlijkheid. 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegen 
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Gezamenlijke middagdienst in de Bethelkerk   
Datum:  26 maart 2023;  tijd:  16:30 uur 
Verantwoordelijke kerk:  Christelijk Gereformeerde  Kerk 
Voorganger:  ds. J. van ‘t Spijker 
Organist:  nb 
Collecte:  nb 
 
 
 
 
 
 
 
Begroeting 
 
Zingen: Psalm 43: 1, 3 en 4 (O God, kom mijn geding beslechten) 
1 
O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
O Heer, mijn toeverlaat. 
3 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil’ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
4 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eind’loos mij verblijdt. 
 
Inkeer 
Groet en votum 
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Zingen: Psalm 51: 4 en 5 (Voltrek de reiniging en raak mij aan) 
4 
Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
5 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heil’ge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Gebed om de opening van de Schriften 
 
Lezing: 1 Johannes 2: 28 – 3: 10 (NBV21) 
 

28Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij 
verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. 29U weet dat Hij 
rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit 
God geboren is. 
31Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij 
worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet 
kent, komt doordat de wereld Hem niet kent. 2Geliefde broeders en zusters, wij 
zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar 
we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want 
dan zien we Hem zoals Hij is. 3Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht 
maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 4Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, 
want zondigen is Gods wet overtreden. 5U weet dat Jezus verschenen is om de 
zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde. 6Ieder die in Hem blijft, zondigt 
niet. Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet. 
7Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een 
rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8en wie zondigt komt uit de 
duivel voort, want de duivel zondigt al vanaf het begin. De Zoon van God is dan 
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ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9Wie uit God 
geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Zo iemand kán zelfs 
niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10Hieraan is te zien wie kinderen van 
God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit 
God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft. 
 
Zingen: Psalm 119: 12 en 14 (Ik klem mij vast aan uw getuigenis) 
12  
Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! 
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 
Ik zal de weg van uw geboden lopen. 
14  
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
Verkondiging: God dienen naar het voorbeeld van Jezus 
 
Zingen: Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg) 
1 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
2 
Heer leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
Het donker is, 
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leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 
3 
Heer leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan; 
spreek door uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
4 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Dankgebed  
 
Aankondiging van de collecte (bij de uitgang) 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Liedboek Gezang 456: 1 en 2 (Zegen ons, Algoede) 
1 
Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
2 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
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Zegen  
Zingen: Liedboek Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen!) 
3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 


