Schriftlezingen zondag 10 januari
Jesaja 42: 1 – 4
1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. 2 Hij
schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 3 het
geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver
doen kennen. 4 Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien
naar zijn onderricht uit.
Marcus 1: 1 – 11
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.’ 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.’

