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Intrede 
 
Muziek bij binnenkomst  
Uit Water Music: Alla Hornpipe  

Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling 
 
Muziek tot verstilling  

When Jesus came to Jordan 
Johann Michael Haydn (1737-1806) 
 
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 
- na de muziek gaan wij staan – 

 
Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
v: Levende God, in uw Zoon heeft uw Liefde  
zich een weg gebaand op deze aarde, 
g: van stad naar dorp, van hart naar hart. 
v: Heel zijn wezen richt ons op U 

en ademt de belofte van Uw trouw, 
g: ‘God met ons’, mens in ons midden. 
v: Dat zijn verschijning ons geloofsvertrouwen zal wekken en voeden 
vandaag en alle dagen van ons leven, 
g: door Jezus Christus, onze Heer. Amen 

 
Lied  207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’ 
 
Gebed om ontferming  
Na iedere intentie: HEER, ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER 

ONTFERM U OVER ONS 
 
Gloria 299f ‘Glorie de Eeuwige’ 
 
Gebed van de zondag 
v. ... door Jezus Christus, onze Heer. 
a. AMEN. 
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De heilige Schrift 
 

Inleiding op het thema  
 

Openingswoorden (Liedboek 328) 
 

L: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. 
G: WIJ WACHTEN OP UW WOORD DAT ONS ONTVANKELIJK MAAKT. 
L: Stem ons af op uw stem 
G: STEM ONS AF OP UW STEM, OP UW STILTE.  
 

Lezing  Marcus 1: 1-11  
 

L: Zo spreekt de Eeuwige 
 

G: Wij danken God! 
 

Lied  524  
 
Uitleg en verkondiging 
 

Meditatieve muziek  

Uit Taizé: 
‘Heureux qui s’abandonne à toi, ô Dieu,  
dans la confiance du cœur.  
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde.’  
Gelukkig zijn zij die zich overgeven aan U, o God,  

met een hart vol vertrouwen.  
U bewaart ons bij de vreugde, de eenvoud en de barmhartigheid. 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecte door de diaken 
 

kinderen terug in de kerk 
 

Gebeden 
 

Gebed over de gaven  
 

Voorbede - na iedere intentie gesproken acclamatie: 

 
VERSCHIJN ONS HEER, IN UW LIEFDE 

 
Stil gebed 
 

Onze Vader gesproken tekst: NBV 
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Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan -  
 

Slotlied 907 ‘Jezus, mijn verblijden’ 
 

Zegen 
v. …  
opgenomen:   

Lied 429c 
 

AMEN 
 
Postludium 
Jesu, meine Freude 
Max Reger (1873-1916) 
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