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Klokgelui 

‚Wie schön leuchtet der Morgenstern‘, E.F. Richter (1808 – 1897) 

Bemoediging en drempelgebed:   

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. O God, keer U óm naar ons toe 

a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 

v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

a. en geef ons uw heil! 

v. O Heer! Hoor ons gebed 

a. en laat ons geroep tot u komen: 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn 

in uw geheimen en in uw heiligdom, 

door hem die onze meester is: Jezus Messias. 

Amen. 

 

Introïtuspsalm 72: 7 en 4, voorafgegaan en gevolgd door de antifoon: 514a 

Kyrie en Gloria 299b 

 

Glorialied 117d 

Profetenlezing, Jesaja 55,  1 - 11   (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 O,  alle dorstigen, kom tot de wateren, 
en u die geen geld hebt, kom, 
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, 
zonder prijs, wijn en melk. 
2 Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, 
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, 
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 
3 Neig uw oor en kom tot Mij, 
luister, en uw ziel zal leven; 

 



want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: 
de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 
4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, 
als Vorst en Gebieder voor de volken. 
5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, 
en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, 
omwille van de HEERE, Uw God, 
voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt. 
6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, 
roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 
7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, 
de man van ongerechtigheid zijn gedachten. 
Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, 
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. 
8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, 
en uw wegen zijn niet Mijn wegen, 
spreekt de HEERE. 
9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, 
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen 
en Mijn gedachten dan uw gedachten. 
10 Want zoals regen of sneeuw 
neerdaalt van de hemel 
en daarheen niet terugkeert, 
maar de aarde doorvochtigt 
en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, 
zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 
11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: 
het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, 
maar het zal doen wat Mij behaagt, 
en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. 
 

Lied 382 

Evangelielezing Marcus 1, 1 - 11 (volgens NBG ’51)  

1 Begin van het Evangelie van Jezus Christus. 2 Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik 
zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; 3 de stem van een, die roept in de 
woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, 4 geschiedde het, dat Johannes doopte 
in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. 5 En het gehele Joodse 
land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier 
de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. 6 En Johannes was gekleed met kameelhaar en met 
een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing. 7 En hij predikte en 
zeide: Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los 
te maken. 8 Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. 9 En het 
geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet 
dopen. 10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als 
een duif op Zich nederdalen. 11 En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; 
in U heb Ik mijn welbehagen. 
 

Lied 522: 1 en 2  

Preek 

Lied 929 

Gebeden 

Onze Vader 

Lied 171 uit Evangelisches Gesangbuch. Verzen 1 en 4  

 



 

Zegen  

 

 Canzona in d-klein, D. Zipoli (1675 – 1726) 

 

 

M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Mieke van  Dommelen,  Ant van Donselaar, Erik Velthuijs, Rob v.d. 
Steeg   en Gerben Westra 

 

Bericht uit de wijk 
 
Op 4 januari 2021 is ons gemeentelid Frans Nicolaas Kok overleden, in de leeftijd van ruim 
100 jaar. Dinsdag 12 januari  wordt in besloten kring afscheid van hem genomen. 
Een in memoriam volgt. 
 
 

 



 

   


