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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 100: 1 en 2 
1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

Bemoediging en Groet 

Zingen  Psalm 100: 4 
4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

Aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming 

Wetslezing 

Zingen  Psalm 119: 40 
40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

Lezen   Marcus 1: 1-11 
door Joke van Os 
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, 
hij zal een weg voor je banen. 
Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden!”’ 
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. Alle 
inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de 
rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van 
kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 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. Ik heb jullie 
gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ In die tijd kwam Jezus 
vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten 
dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren 
en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent 
mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

In memoriam Klazina Jacoba Kwakkel-Hofman 
Zingen  Lied 23b: 1 en 2 
1. De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Zingen  Lied 835 
1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 

3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

Wegzending en zegen 


