
 

 

 

Orde van de protestantse eredienst voor zondag 24 januari 2021 

 

Aan deze dienst werken onder anderen mee:  

Voorganger: ds. Jan van der Meulen; dienstmedewerker en lector: Jannetta Bos; organist: Simon 

Blijleven 
 

Voorbereiding 

Welkomstwoord  

 

Lied 601 gespeeld op het orgel 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Gelezen wordt door dienstmedewerker: 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 

voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn, 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Bemoediging door voorganger: 

Onze hulp is de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Hij is voor ons een barmhartige Vader  

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw 

 

Lied 601 gespeeld op het orgel 

 

Gelezen wordt door dienstmedewerker: 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 



Kyriegebed 

 

Dienst van het Woord 

Gebed van de zondag 

 

Schriftlezingen   

 

1e lezing: 1 Samuël 3 : 1 - 10 

 

Orgelspel 

 

2e lezing: Marcus 1 : 14 - 20 

 

Overweging 

 

Orgelspel 

 

Dienst van gaven en gebeden 

Mededelingen 

 

Voorbeden – stil gebed – onze Vader 

 

Slotlied:   

Lied 531 gelezen door dienstmedewerker 

 

Lied 531 gespeeld op het orgel 

 

Zending en Zegen 

 

 

De collectes bij de uitgang zijn voor: 

1e collecte: voor het ouderenwerk (Lentedag) 

2e collecte: voor de eigen gemeente 

3e collecte: voor missionair werk 

 

AGENDA komende week  DNS = De Nieuwe Stad 

     DDS = De Drie Stromen 


