
Orde van dienst 
 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  

Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar het muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Jezus onderwees de mensen in de synagoge. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want 
hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.                  Marcus 1:21-28 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  NLB 601 : 1, 2 en 3 
 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,  2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   voortijdig licht waarin wij staan      aanhoudend licht dat overwint. 
   koud, een voor een, en ongeborgen,     Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   licht overdek mij, vuur mij aan.      draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen      Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn      of ergens al de wereld daagt 
   niet uit elkaars genade vallen      waar mensen waardig leven mogen 
   en doelloos en onvindbaar zijn.      en elk zijn naam in vrede draagt. 
  
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 
  

Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met U         
 G: Ook met U zij de Heer 
V: Onze hulp is in de Naam van de Here God 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
 G: en niet loslaat het werk van zijn handen.  
V: Genade en vrede voor u, van God de Vader en van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest.  
 G: Amen 
 

Welkom 
 

Zingen: Ps. 121 : 1 , 2, 3 en 4 
 

1 Ik sla mijn ogen op en zie           2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
   de hoge bergen aan,        als gij geen uitkomst ziet:  
   waar komt mijn hulp vandaan?      uw wachter sluimert niet! 
   Mijn hulp is van mijn Here, die       Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
   dit alles heeft geschapen.        Hij wil, als steeds voor dezen, 
   Mijn herder zal niet slapen.       Israëls wachter wezen. 



  

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,  4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   des daags en in de nacht        Hij maakt het kwade goed, 
   houdt Hij voor u de wacht.       Hij is het die u hoedt. 
   Uw schaduw aan uw rechterhand:      Hij zal uw komen en uw gaan, 
   de zon zal u niet schaden,        wat u mag wedervaren, 
   de maan doet niets ten kwade.      in eeuwigheid bewaren. 
  
Gebed 
 
Zingen:  NLB : 413: 1, 2 en 3 
 

1 Grote God, wij loven U,    2 Alles wat U prijzen kan, 
   Heer, o sterkste aller sterken!      U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   Heel de wereld buigt voor U      looft uw liefde en zingt ervan. 
   en bewondert uwe werken.      Alle engelen, die U dienen, 
   Die Gij waart te allen tijd,       roepen U nooit lovensmoe: 
   blijft Gij ook in eeuwigheid.       'Heilig, heilig, heilig' toe! 
  

3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
  
Lezen: Psalm 121 
 
Zingen: NLB 904: 1, 2 en 3 
 

1 Beveel gerust uw wegen,    2 De Heer moet gij vertrouwen, 
   al wat u 't harte deert,       begeert gij de uitkomst goed, 
   der trouwe hoed' en zegen       op Hem uw hope bouwen, 
   van Hem, die 't al regeert.       zal slagen wat gij doet. 
   Die wolken, lucht en winden      Door geen bekommeringen, 
   wijst spoor en loop en baan,      geen klagen en geen pijn 
   zal ook wel wegen vinden       laat God zich iets ontwringen: 
   waarlangs uw voet kan gaan.      Hij wil gebeden zijn. 
 
3 Laat Hem besturen, waken, 
   't is wijsheid wat Hij doet! 
   Zo zal Hij alles maken, 
   dat ge u verwonderen moet, 
   als Hij, die alle macht heeft, 
   met wonderbaar beleid 
   geheel het werk volbracht heeft, 
   waarom gij thans nog schreit. 
 
Preek 
 
 



Zingen: NLB 801 : 1, 2, 3 en 7 
 

1 Door de nacht van strijd en zorgen   2 Liederen zingend vol vertrouwen 
   schrijdt de stoet der pelgrims voort,    tot zij in het eeuwig licht 
   vol verlangen naar de morgen,      in elk ander mens aanschouwen 
   waar de hemel hen verhoort.      ’t lichten van Gods aangezicht. 
  
3 Door de nacht leidt ons ten leven  
   licht dat weerklinkt overal, 
   dat ons blinkend zal omgeven, 
   als ons God ontvangen zal. 
 
Bericht van overlijden    Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Gebeden 
 
Collecte (1e: diaconie / 2e: PKN) 
 
Zingen (slotlied): NLB 868 : 1, 2 en 5  
  

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
   Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
   Kom allen saam, 
   psalmzing de heilige naam, 
   loof al wat ademt de Here. 
  
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
   heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
   Hij die u leidt, 
   zodat uw hart zich verblijdt, 
   Hij heeft zijn woord u gegeven. 
  
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
   christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
   Hart wees gerust, 
   Hij is uw licht en uw lust. 
   Alles wat ademt zegt: Amen. 
  
Zegen       Gemeente zingt: Amen, amen 
  

  

 


