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                                                 Orde van dienst 

                                                 Zondag 17 oktober 2021 

    Voorganger: ds. H. de Leede    

    Organist: Edwin Droogendijk 

    Aanvang: 10.00 uur 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

Stil gebed 

Votum en groet 

Psalmgebed: lezing Psalm 130: 1-5  

Zingen: Psalm 130 vers 3 

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
 
Gebed van verootmoediging 

Zingen: Psalm 130 vers 4 

Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 
 
Verkondiging van het Evangelie en oproep tot hernieuwde toewijding 

Zingen: gezang 481 vers 3 

Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
Kindermoment 

Zingen: zie beamer 
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Gebed om de opening van het Woord 

Lezing: Marcus 1: 17-31 

     [17] Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’  [18] Meteen 

lieten ze hun netten achter en volgden hem.  [19] Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van 

Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,  

[20] en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en 

volgden hem. 

     [21] Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de 

synagoge en onderwees er de mensen.  [22] Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want 

hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.  [23] Er 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.’  [25] Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’  [26] De onreine 

geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.  [27] Iedereen 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.’  [28] Het nieuws over Jezus 

verspreidde zich algauw overal in Galilea. 

     [29] Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, 

samen met Jakobus en Johannes.  [30] Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken 

met Jezus over haar.  [31] 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. 

Zingen: Psalm 119 vers 2, 14 en 30 

2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 

 
30. Ik overpeins de diepten van uw wet, 
laat hen tot mij zich wenden die U vrezen ! 
In alles wat uw geest heeft ingezet 
moge mijn hart ??n en ondeelbaar wezen ! 
Dan zal ik onbesmeurd en onbesmet 
uw naam in heel mijn leven laten lezen. 

 

Prediking 

Zingen: Gezang 473 vers 1, 2, 4, 5 en 10 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
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4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 

 
10. Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Dankgebed en voorbeden 

Collecte  

Orgelspel uitlopend in het slotlied 

Slotlied: Lied 869 vers 6 en 7 (LB 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Gij allen die van Christus zijt, 
geef onze God de ere! 
Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 
geef onze God de ere! 
Roep, al wie goden zijn ten spot: 
De Heer is God, de Heer is God! 
Geef onze God de ere! 

 
Zegen  

 

 

 


