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Orde van de dienst:
Zingen

Psalm 111: 1
1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Aanvangstekst Jesaja 55 : 1
1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Zingen

Psalm 11: 3 en 5
3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kindren geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,
wilde Hij aan de zijnen schenken.
5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Gebed van verootmoediging
Zingen

Lied 472: 1
1. Door uwe donkre sluier heen
zoekt U mijn hart met zijn gebeên,
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o eeuwge bron van al wat is,
o groot, o diep geheimenis.
Genadeverkondiging
Zingen

Lied 472: 3
3. Wie is er, die me aan U ontrukt?
Uw merk, mijn ziele ingedrukt,
uw zegel in de edelsteen,
wijst altijd naar haar oorsprong heen.

Levenslessen
Zingen

Lied 472: 6
6. In 's levens droom en schemerschijn
laat mij in U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werklijkheid!

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing

Markus 1: 1-8
1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
3 Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging
en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen,
om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5 Alle inwoners van
Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen
in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes
droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij
leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na
mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed
genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn
sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij
zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Schriftlezing

Jesaja 55 : 1-9
1 Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
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3 Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
4 Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
5 Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de H E E R , je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
6 Zoek de H E E R nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de H E E R ,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de H E E R .
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
Zingen

Lied 463: 1, 4 en 5
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Preek
Zingen

Lied 465: 4 en 5
4. O mocht ik U beminnen
gelijk Gij mij bemint,
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laat heilge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijdle glans verblind!
5. U zal ik eeuwig eren,
die eeuwge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!
Afscheid van aantal ambtsdragers
Herbevestiging van Anneke van Ginkel als ouderling
Belofte van geheimhouding door Guus Manche, pastoraal werker
Belofte door de gemeente
Zingen

Lied 381: 4 en 5
4. Wij mogen leven door zijn kracht,
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijk
van Christus' komend koninkrijk.
5. O Heer, die ons uw liefde geeft
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft,
sta Gij ons bij en help ons dan
meer dan ons lied U vragen kan.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 456 : 1 en 2
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.

Zegen
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3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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