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Markus 1: 1-13
in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: een opname van 14 januari 2007 vanuit het Open Hof te Kampen.
Orde van de dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen

Lied 380: 1 en 2
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Aanvangstekst Hoofdstuk XX111 uit de 'De kleine prins' van Antoine de Saint-Exupéry
Zingen

Kyrie
Gloria

Lied 380: 4, 5, 6 en 7
4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

6. De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.

5. Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

Gebed om ontferming
Lied 157: 2
2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria 's zoon,
een hooggeboren Koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.

Gij zijt
altijd
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

Gebed

om de opening van het Woord.

Schriftlezing

Markus 1: 1-13
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 riem van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb
jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
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9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om
zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water
omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich
neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in
jou vind ik vreugde.’
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig dagen bleef hij
in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te
midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

Zingen

Lied 166: 2
2. Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

Preek
Zingen

Lied 75: 4, 5 en 6
4, U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
5. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
6. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers
Zingen

Lied 381: 3, 4 en 5
3.Hij die in ied're levenskring
zijn volk oproept tot heiliging,
zal tot het offer dat Hij vraagt
ons schenken al wat Hem behaagt.
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.

Afscheid van het kostersechtpaar Selles
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Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 473: 1, 2, 3 en 10
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Toespraak door ouderling van dienst i.v.m. het feit dat Bart Gijsbertsen 12 ½ jaar aan de wijk
is verbonden.
In verband hiermee wordt gezongen Psalm 121.
Zegen
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