Zondag 17 januari 2021 10:00 - ds W.A. Zondag - Heilige Doop
Tekst: Mattheüs 3: 13-17
13 Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij
tot mij?
15 Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te
vervullen. Toen liet hij van Hem af.
16 En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden Hem
geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen gelijk een duif, en op Hem komen.
17 En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb.
Liturgie:
Psalm 147: 1
Psalm 147: 6
Lezen: Markus 1: 1-11
Psalm 105: 5
Psalm 134: 3
Psalm 147: 7
Psalm 147: 10

(De eerste collecte is bestemd voor het deputaatschap Bijzondere Noden)

Thema: De doop van Gods Lam:
1) Door Johannes geweigerd
2) Door Jezus beoogd
3) Door de Vader verzegeld
Citaat:
“Hoe heerlijk is dan de gewilligheid van de Zoon van God om Zich te vernederen om onze Middelaar te
zijn. Welk hart en welke tong kan de heerlijkheid uitdrukken van die zin van Christus welke Hem uit de
oneindige heerlijkheid naar beneden deed komen om onze natuur met die van Hem te verenigen, zodat
Hij namens ons bij God kon tussenbeide treden”. John Owen, De heerlijkheid van Christus.
Gedicht van ds. L.C.G. Ledeboer:
Kinders van 't genaverbond
Tredend op een vaste grond
Nog in 't stofgewemel
Schoon gij in de wereld zijt
God bewaart u 't aller tijd
Trekt u naar den hemel

Kom tot Jezus kleine schaar
Jezus is de Middelaar
Voor Zijn volk gezonden
Jezus neemt ook kinders aan
Laat ons naar dien Heiland gaan
Open staan zijn wonden

Leestips:
• Johannes 1: 1-40 (Johannes en Jezus)
• Handelingen 8 (doop van de Kamerling)

Afbeelding: plaats van de Jordaan waar mogelijk Jezus werd gedoopt.

Gespreksvragen:
1. Johannes doopte mensen die tot hem kwamen. Waarom deed hij dat?
2. Wat betekende het voor mensen om door Johannes gedoopt te worden? Ofwel: wat wordt bedoeld
met het onder water gaan en weer uit het water opkomen van iemand die wordt gedoopt?
3. De Heere Jezus wil door Johannes gedoopt worden.
a) Waarom weigerde Johannes dat aanvankelijk?
b) Waarom luistert hij uiteindelijk toch naar de Heere Jezus?
c) Leg de doop van de Heere Jezus (de meerdere) door Johannes (de mindere) eens uit aan de
hand van het voorbeeld van het afleggen van de eed door president Biden dv volgende week aan
de rechter van het Hooggerechtshof in de USA.
4. De Heere Jezus zegt dat het noodzakelijk is dat Hij wordt gedoopt. Wat zegt de Heere Jezus hierover
precies en waarom was het noodzakelijk dat Hij gedoopt werd?
5. We lezen in het doopformulier dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Leg uit dat dit
alles door de Middelaar Jezus Christus (Die eerst besneden en later gedoopt werd) wordt uitgebeeld.
6. Bij de doop van de Heere Jezus zien we de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Leg dat
eens uit.
7. De Heilige Geest komt in de gedaante van een duif op de Heere Jezus.
a) Wat is de betekenis daarvan (waarom gebeurt dit)?
b) Wat lezen we over de Heilige Geest in Genesis 1:2?
8. De Vader spreekt over Zijn Zoon. Tot wie zijn deze woorden gericht?
Voor de jongste kinderen:
1. Hoe heet de man die de Heere Jezus ging dopen?
2. Waarom wilde Johannes eerst de Heere Jezus niet dopen? Antwoord
a) omdat hij geen tijd had
b) omdat de Heere Jezus al een grote man was
c) omdat de Heere Jezus Gods Zoon was
3. Dopen gebeurt met water. Waarom met water? Antwoord:
• water is lekker goedkoop
• water heeft een mooie kleur
• water wijst erop wij gewassen moeten worden van onze zonden
4. De Heilige Geest daalde neer op de Heere Jezus in de vorm van een d………………. (vul maar in).
5. De Vader in de hemel sprak tot de mensen: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik
………………………… heb” (vul maar in).

Zondag 17 januari 2021 19:00 - ds W. A. Zondag
HC Zondag 6: vraag en antwoord 16-19
Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Vraag 16:
Antwoord: Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had,
voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen
betalen.
Vraag 17: Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?
Antwoord: Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid, den last van den toorn Gods aan Zijn mensheid zou
kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en
wedergeven.
Vraag 18: Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig, rechtvaardig
mens is?
Antwoord: Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking,
en tot een volkomen verlossing geschonken is.
Vraag 19: Waaruit weet gij dat?
Antwoord: Uit het heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en
daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en
andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden, en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon
vervuld.
Liturgie:
Psalm 40: 1
Psalm 40: 2
Lezen: Johannes 1: 19 – 40
Psalm 40: 3
Psalm 40: 4
Psalm 40: 8

(De eerste collecte is bestemd voor het deputaatschap Bijzondere Noden)

Thema: Het Lam van God:
1) In de Goddelijke profielschets
2) Aangewezen als dé Kandidaat
Citaat: “In de verkondiging komt Gods stem tot ons: Zijt ge met Mijn Lam tevreden, zo ben Ik met u
tevreden". Dr. H.F. Kohlbrugge.
Leestip:
• Psalm 40 (bereidheid Middelaar)
• Jesaja 63 (pers alleen getreden)
• Handelingen 3 (aankondiging Middelaar)
Geloofsbelijdenis art. 18a NGB:
Wij belijden dan dat God de belofte die Hij den oudvaderen gedaan had door de mond Zijner heilige
profeten, volbracht heeft, zendende Zijn eigen eniggeboren en eeuwigen Zoon in de wereld, ten tijde
door Hem bestemd. Dewelke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft, en den mens gelijk
geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden
(uitgenomen de zonde), ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht
des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen,
zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat Hij een waar mens zou zijn. Want
aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat Hij ze beide aannam, om
ze beide zalig te maken.

Afbeelding: lam geschilderd door Francisco Zurbarán
Gedicht A.F. Troost: Wij gaan met haast naar Bethlehem: een Herder is geboren!
Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?

O God, laat ons in Bethlehem
geen grote woorden spreken
en zeggen: Wij, wij zijn van Hem,
wanneer niet is gebleken
dat wij bereid zijn om zo klein,
zo lijdzaam als dit Lam te zijn
dat weigert zich te wreken.

Wij staan verbaasd in Bethlehem:
is dit de Goede Herder,
de Koning die met luide stem
zou spreken: Volk, trek verder!
Trek verder uit de slavernij,
trek verder, Ik, Ik maak u vrij!
Dit lam - is dit die Herder?

Wij staan beschaamd. In Bethlehem
blijkt meer dan ooit tevoren:
de vrede is alleen aan Hem
die weerloos werd geboren.
Dit Lam heeft ons geopenbaard
Gods Rijk: een Koning zonder zwaard
wie horen wil, die hore!

Bij Mattheüs 7:21. Uit: Bedelen om licht (Boekencentrum, Den Haag).
Gespreksvragen:
1. De Middelaar moest zowel waarachtig mens als waarachtig God zijn. Waarom waarachtig mens?
2. Als wij zeggen dat Jezus Christus Zijn menselijke natuur uit de hemel had meegenomen, waarom
dwalen wij dan omtrent Zijn menselijke natuur?
3. Geef eens twee voorbeelden uit het leven van de Heere Jezus op aarde waaruit blijkt dat Hij
waarachtig mens was.
4. Waarom moest de Middelaar tevens waarachtig God zijn om te kunnen betalen voor de zonde?
5. Wat leert ons de geloofsbelijdenis van Nicea over de godheid en mensheid van Christus?
6. In antwoord 17 lezen we dat Christus “ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en
wedergeven”. Wat betekenen de woorden ‘gerechtigheid’ en ‘het leven’? Hoe zijn wij dat kwijt
geraakt? Lees in dit verband ook Romeinen 5: 14, 15.
7. In vraag en antwoord 18 van HC 6 lezen wij van ‘onze Heere Jezus Christsus’. Wat betekenen deze
drie titels/namen?
8. Johannes de Doper wijst Christus aan als het ‘Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt’.
Waarom deze aanduiding?

Voor de jongste kinderen:
1. Een Middelaar is iemand die gaat staan tussen G….. en de m…………….. (vul maar in).
2. De Middelaar moet zowel w…………… G……………… zijn als w……………….. m…………….. (vul
maar in)
3. De Heere Jezus moest echt mens zijn, omdat ……………. had gezondigd. Wat moet worden
ingevuld: a) een engel, b) een dier, c) een mens.
4. Dat de Heere Jezus echt mens was, blijkt wel uit het feit dat Hij: a) Lazarus opwekte uit de dood, b)
honger en dorst had. Welke moet het zijn?
5. Als je mag geloven dat de Heere Jezus jouw Zaligmaker is, heeft Hij Zijn b………… voor jou gestort
en denkt de Heere ……………….. (welke moet je nu invullen: nooit meer/soms/nog steeds) aan jouw
zonden.
6. De Heere Jezus is voor een kind van God gegeven tot ‘wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en
tot een volk…………………… verl……………………’ (vul eens in).
Kleurplaat: een lam

