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OPENING 
 
Komt ons in diepe nacht ter ore GvL 486 
 
Begroeting - Inleiding 
 
Bewustwording 
 
Om ontferming    
Laten wij roepen tot God onze Heer, 
Dat Hij van kracht is en ons doet zingen, 
Hij is de God die ons zal redden: 
 Voorganger:   Heer ontferm U over ons 
 Allen gesproken: Heer ontferm U over ons. 
 
Laten wij roepen in zijn poorten, 
Dat Hij zijn huis van genade opent; 



Hij doet gebroken mensen weer opstaan: 
 Voorganger:   Heer ontferm U over ons 
 Allen gesproken: Heer ontferm U over ons. 
 
Laten wij roepen voor zijn aanschijn, 
Dat over ons zijn heil mag komen 
Op deze dag die Hij heeft gemaakt. 
 Voorganger:   Heer ontferm U over ons 
 Allen gesproken: Heer ontferm U over ons 
 
Lofzang: Ere wie ere toekomt  GvL383 
  
Gebed 

 
VIERING VAN WOORD EN GEBEDEN 
 
Lezing uit de Profeet Jesaja 42, 1-7 

Als gij naar de woorden luistert 
 Als gij naar de woorden luistert die hier tot U zijn gezegd 
zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 
  
Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan 
zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in mijn naam. 
  
Als gij naar de woorden luistert, ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 
  
Als gij naar mijn woorden luistert, brengt de dood niet langer 
vrees, wordt gij tot Gods zoon herboren,  
ademt gij zijn levensgeest.  
 



Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 10, 34-38 

 Halleluja  
Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei:  
Zie het  Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 
 Halleluja  
 
Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus 1, 7-11 

Acclamatie: Heer wij hoorden uw woord 
         en wij dragen het voort de wereld in. 
 
Overweging  
 
Orgelspel 
  
Inleidend op de voorbeden: Stil wierook en gezongen:  
            Laat onze woorden stijgen,  
            voor uw gezicht als wierook 
            Zie in ons het verlangen  
            een mens te zijn van U 
            Kom adem ons open (3x) 
  
Voorbeden  Acclamatie gesproken:  
Laat ons bidden -  Kom adem ons open 
 
Afsluitend gezongen: 'Kom adem ons open ...' 
 
Het gebed des Heren 
Onze Vader, die in de hemel zijt;  
Uw Naam worde geheiligd; Uw rijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 



en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, Amen 
  
Vredewens 
 
Toen Jezus was gekomen  GvL 526 1 – 2 - 3  7 – 8 – 9 - 10 

 
Dat je de weg mag gaan 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht, 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 
Dat je in vrede door het leven gaat. 
 
BESLUIT 
 
Mededelingen 
Zegenbede en Zending 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht  GvL 538 
 

 


