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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
Stilte
Bemoediging en groet
Muziek bij psalm 100: 3
Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
Bij wijze van gebed voor de nood van de wereld Je draagt het niet alleen, Matthijs Buwalda
zie https://www.youtube.com/watch?v=6RlXE1zi4oA

DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord: de kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Jesaja 42: 1 – 4 en Marcus 1: 1 – 11
muziek bij lied 526: 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.
Verkondiging
Muziek

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Slotlied lied 419, Wonen overal nergens thuis, gezongen door Trijntje Oosterhuis
https://www.youtube.com/watch?v=p2_T2ixH_Mo
Wegzending en zegen
Muziek

