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Dienst van Woord en Gebed 

waarin wij afscheid nemen van Jannie van den Oever 

als ouderling en preses van de kerkenraad 

 

  

In deze dienst: 

Voorganger  Ds. Roel Braakhuis 

Organist  Arie Versluijs 

Ouderling  Erna de Lange (L) 

Diaken   Yvon van Loon  

Lector   Adrie Berends 

Koster   Ton Bos 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

 

Inleiding op de dienst,  



 

Gebed om ontferming 

afgesloten met: 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

 Lezing   Jesaja 55, 1 - 11 

 

551 Hierheen! 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. 2 Waarom 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. 3 Leen mij je 
oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als 
bevestiging van mijn liefde voor David. 4 Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, 
als getuige voor de volken. 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. 6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7 

Laat 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. 8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn 
wegen – spreekt de HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen 
jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 10 Zoals 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.  

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel 313 Een rijke schat van wijsheid 

 

Lezing  Marcus 1, 1 – 15. 
 
11  Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2 Het staat geschreven bij de 
profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een 
stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 4 Dit gebeurde toen 
Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te 
komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden 
toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes 
droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde 
honing. 7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg 
om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met 
water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in 



Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10  
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als 
een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou 
vind ik vreugde.’ 
12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij 

door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen 

zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods 

goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 

nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel    157a Mijn ziel maakt groot de Heer 
             
Verkondiging en afscheid van Jannie van den Oever 

 

Orgelspel      321, Niet als een storm, als een vloed 
  

Voorbede 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 416, Ga met God 

 

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. 

 


