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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte  
 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam des Heren 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

Zingen: Psalm 100 vers 1 t/m 4 
 

1  Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2  Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 

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. 

 

4  Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met Lied 367b 
 

 

 

 

 

 

1. Heer,   on-ze   Heer,    ont - ferm     u     o - ver   ons. 
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Zingen: Glorialied 304 vers 1 t/m 3 
 

1  Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 

 

2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 

3  Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing: Jesaja 55: 1-11 
 

1Hierheen! Hier is water, 
voor ieder die dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. 
2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar Mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. 
3Leen Mij je oor en kom bij Mij, 
luister, en je zult leven. 
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, 
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David. 
4Hem heb Ik aangesteld 
als getuige voor de volken, 
als vorst en heerser over de naties. 
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5Ook jij zult een volk ontbieden 
dat je nog niet kende, 
en een volk dat jou nog niet kende 
zal zich haasten om bij je te zijn, 
omwille van de HEER, je God, 
de Heilige van Israël, 
die je deze luister heeft verleend. 
 

6Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, 
roep Hem terwijl Hij nabij is. 
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen. 
 

10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 
en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

11zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 
niet zonder eerst te doen wat Ik wil 
en te volbrengen wat Ik gebied. 

 

Zingen: Psalm 89 vers 1 en 7 
 

1  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
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7  Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 

Tweede lezing: Marcus 1: 1-11 
 

1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 
2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, 
hij zal Je een weg banen. 
3Een stem roept in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden!”’ 
 

4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en 
de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om 
vergeving van zonden te krijgen. 5Alle inwoners van Judea en 
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de 
rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes 
droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij 
leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde:  
‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs 
niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn 
sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij 
zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 
9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in 
Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan.  
10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de 
hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 
11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, 
in Jou vind Ik vreugde.’ 

 

Zingen: Lied 339a 
 

1  U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 



6 

 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 526 vers 1, 2, 4  
 

1  Juich voor de koning van de Joden, 
buig voor geen dove wereldmacht, 
kniel voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud, met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 

 

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. 

 

4  Juich voor de koning van de volken 
buig voor zijn opperheerschappij, 
zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 

Gebeden 
 

Collecte  
 

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het 
Lilianefonds. De tweede collecte is voor de kerk. 
 

Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is 
armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig 
bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. 
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Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven 
te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te 
ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in 
de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van 
de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze 
meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze 
collecte het werk van het Liliane Fonds. 
 

Uw bijdrage aan de collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’ 
 

Uw bijdrage aan de 2e collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 8 januari’. 

 

Zingen: Slotlied 517 vers 1, 2, 3  
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3  U kennen doet ons bloeien, 
uw liefde doet ons goed. 
Wanneer wij in U groeien 
smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven 
om ons aan U te geven. 
Kom ons dan tegemoet! 

 

Wegzending en zegen, 
 beantwoord met drie keer ‘Amen’ 
 

 

�� 


