
Liturgie 31 januari 2021 St. Joriskerk, Bredevoort  
Voorganger: ds. Ada Endeveld 

Lector: Jos van Loon 
Ouderling: Herman te Paske 

Diaken: Arjan Twigt 
Organist: Hans te Winkel 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen Ouderling 

 
VOORBEREIDING 
 
Muziek: Intochtslied 111 
 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
 
Onze Hulp is in de naam van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Uw trouw duurt eeuwig  
U laat  het werk van uw handen niet los. 
Genade zij u en vrede van God onze Vader, 
van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. 
Amen 
 
orgelspel 195 met tekst  
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest,  
als in de beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid Amen.  
 
Thema: Hoe spreekt God 
 
Kyriëgebed  
 
Orgelspel: Glorialied 216: 1, 2, 3 

1. Dit is een morgen, als ooit de eerste 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen, 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 



3.Dag van mijn, leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping 

dank opgetogen Gods nieuwe dag.  

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Lezing: Deut.18: 15-19 
15Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u 
luisteren. 16U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb 
bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de 
aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we 
niet.’ 17De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 18Ik 
zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden 
ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. 19Wie niet wil 
luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording 
roepen.  
 
Orgelspel: Lied 283: 1,2,4 

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.Vat de dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd 

Vat ons samen in de stralen  

van uw goedertierenheid. 

 
 
Evangelielezing:  Marcus 1: 21-28 
21Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus 
naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22Ze waren diep onder de indruk 
van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de 
schriftgeleerden. 23Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een 
onreine geest, en hij schreeuwde: 24‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van 
Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de 



heilige van God.’ 25Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem 
weg!’ 26De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide 
schreeuw. 27Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit 
allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een 
bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28Het nieuws over Jezus verspreidde zich 
algauw overal in Galilea. 
 
Lied: Toekomst vol van hoop 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Afkondiging overledene 
lied “Abba Vader” 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN    
Dankgebed- Voorbeden- stil gebed. 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 
Tafelgebed 

Voorganger: De Heer zij met u 

Allen: zijn Geest in ons midden 

V: Heft uw harten omhoog 

Allen: wij heffen ons hart op tot God 

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 

Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen. 

V: Ja, met recht en met reden o God…. 
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…verheffen ook wij onze stem 

 

Muziek: “heilig heilig heilig” 

 

Tafelgebed (vervolg) 

afgesloten met het Onze Vader 

 

Muziek: Toon mij uw liefde 
 
Vredegroet wij knikken naar elkaar  

 

 

 

 



voorganger: De vrede van Christus is met jou 

allen: de vrede van Christus is met mij 

de vrede van God is met ons allen. 

 

Gemeenschap Brood en Wijn 

Dankgebed 
 
Orgelspel: Slotlied: 531: 1,2 
1.Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
2.Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
Zegen 
Voorganger: Ga in de kracht die je gegeven is 
Ga in eenvoud 
Ga in vrolijkheid 
In vriendelijkheid 
Op zoek naar liefde 
En het licht van Christus zal met je gaan.  
Zegene u de Alomvattende God, de Vader de Zoon en de Heilige Geest,  
Allen: Amen 
 
Orgelspel: Lied 415  

 
 


