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Thema: Te druk om niet te bidden 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Wees stil voor het aangezicht van God 
1. Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

3. Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Verootmoeding 

Muziek  Lied 836: 1, 3, 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. 2x 

3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas 
en in hun midden stond. 

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. 2x 

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. 

Wetslezing 

Zingen  Lied 283: 1, 2, 4 en 5 
als gebed bij de opening van de Schriften 



1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

Lezen   Marcus 1: 29-39 
door Peter Lotterman 
Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en An-
dreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en 
ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp 
haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en beze-
tenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis ver-
zameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef Hij veel demonen uit, maar 
Hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was. 
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en 
liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem 
waren, gingen Hem zoeken en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Ie-
dereen is naar U op zoek!’ Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dor-
pen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben 
Ik immers op weg gegaan.’ In heel Galilea verkondigde Hij het goede nieuws in de syna-
gogen en dreef Hij demonen uit.  

Muziek  Lied 62b   vertaling: 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: 
de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix. 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God:  
van Hem alleen komt mijn heil.  
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,  
keert zich stil tot Hem. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Gebeden 

Aankondiging collecte  
   
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
Gesprekje met kinderen 

Slotlied  Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


