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Orgelspel 

 

Welkom, door de ouderling van dienst 

 

Orgelspel 

 

Bemoediging en groet 

Stilte  

Drempelgebed 

 

 

Lied 217: 1,2,3 

 

1 De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

3 Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

 

Kyriegebed 

 

Gloria: orgelimprovisatie 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Marcus 1 29-39 

 

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en 

Andreas, 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 

bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis 



verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 

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 vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 

‘Iedereen is naar u op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de 

dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik 

immers op weg gegaan.’ 

 

Lied 837: 1,4 

 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen. 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Dienst der gebeden 

 

Toelichting bij de collecte  

 

Slotgedachte 

 

Gij hebt mij ’t eerst bemind, o God.  

De hele dag,  

Het hele leven door  

Bemint Gij mij het eerst.  

 

Als ik in de morgen ontwaak  

en mijn ziel tot U wendt,  

zijt Gij de eerste:  

Gij hebt mij het eerst bemind.  

 

Als in de dageraad  

ik opsta van mijn bed  

en op datzelfde ogenblik  

mij biddend richt tot U,  

zijt Gij mij voor:  



Gij hebt mij ’t eerst bemind.  

 

Als in de dag ik mij onttrek  

aan de verstrooiing van het leven  

mijn ziel tot inkeer breng  

en denk aan U,  

dan denkt Gij reeds aan mij:  

Gij hebt mij ’t eerst bemind.  

 

En ik, ondankbaar mens,  

die altijd denk en spreek  

alsof Gij maar één keer  

het eerst mij hebt bemind.  

(Søren Kierkegaard)  

 

 

Lied 23c : 1,5 

 

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 

 

5 Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 

 

 

Zegen 


