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We hopen dat u zich ook in deze tijd van harte welkom

voelt in onze kerk

Samen houden we ons aan de volgende regels:

- Bescherm elkaars gezondheid

- Houd 1,5 meter afstand met andere

huishoudens

- Volg aanwijzingen van coördinatoren en koster

- Blijf zitten op de toegewezen plaats

- Alleen zang door ‘voorzangers’

- Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie

- Geen ontmoeting en koffie/thee drinken 

na afloop



Welkom en mededelingen



Stil gebed







Votum en groet

















2x



Wetslezing:

Exodus 20



Gebed



Kindermoment



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheus 3 : 11-12 (HSV)

1Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn 

heilige berg, laat alle inwoners van het land 

sidderen,  Want de dag van de HEERE komt, ja, 
is nabij!
2Het is een dag van duisternis en donkerheid,

een dag van wolken en donkerheid. Zoals de

dageraad zich over de bergen verspreidt, 

verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals 

er niet geweest is van oude tijden af, en er 

hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van 

generatie op generatie. 



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheus 3 : 11-12 (HSV)

3Ervóór verteert een vuur,

en erachter verzengt een vlam;

ervóór is het land als de hof van Eden,

en erachter is het een woeste wildernis.

Ook is er geen ontkomen aan.
4Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk,

en als renpaarden, zo rennen zij voort.
5Als het geluid van wagens

springen zij over de toppen van de bergen,



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheus 3 : 11-12 (HSV)

als het geluid van een vuurvlam

die stoppels verteert,

als een machtig volk

opgesteld voor de strijd.
6Bij die aanblik krimpen de volken ineen,

alle gezichten verschieten van kleur.
7Als helden rennen zij,

als strijdbare mannen

klimmen zij tegen de muren op;



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheus 3 : 11-12 (HSV)

ieder gaat op zijn eigen weg

en zij wijken niet van hun paden af.
8Zij verdringen elkaar niet,

ieder gaat zijn eigen weg.

Al stuiten zij op weerstand,

zij zijn niet tegen te houden.
9Zij stormen op de stad af,

zij rennen op de muren,

zij klimmen tegen de huizen op.



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheus 3 : 11-12 (HSV)

Als een dief komen zij door de vensters binnen.
10Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de 

hemel. Zon en maan worden in het zwart 

gehuld en de sterren trekken hun licht in.
11En de HEERE laat Zijn stem klinken

voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot,

ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer

brengt. Groot is immers de dag van de HEERE

en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen 

verdragen?



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheus 3 : 11-12 (HSV)

28Daarna zal het geschieden

dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:

uw zonen en uw dochters zullen profeteren,

uw ouderen zullen dromen dromen,

uw jongemannen zullen visioenen zien.
29Ja, zelfs op de dienaren en op de 

dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest 
uitstorten.
30Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en 

op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen.



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheus 3 : 11-12 (HSV)

31De zon zal veranderd worden in duisternis

en de maan in bloed, voor die dag van de 

HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.
32Het zal geschieden dat ieder die de Naam 

van de HEERE zal aanroepen, behouden zal 

worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem 

zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd 

heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn,

die de HEERE roepen zal.



Schriftlezing  
Joël 2 : 1-11, 28-32 / Mattheüs 3 : 11-12 (HSV)

11Ik doop u wel met water tot bekering, 

maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik

ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te 

dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest 

en met vuur.
12Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn 

dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de 

schuur verzamelen en Hij zal het kaf met 

onuitblusbaar vuur verbranden.
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Gebeden
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Zegen
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Orgelspel


