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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 



bidden wij U: 

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   Deuteronomium 18, 9 – 22. 

 
9Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van 
de volken daar niet navolgen. 10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als 
offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars,  tovenaars, 
11bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. 12Want de HEER 
verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken 
voor u. 13U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. 14Ook al luisteren de volken in het land 
dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat 
verboden. 15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u 
luisteren. 16U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: 
‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer 
verdragen; dat overleven we niet.’ 17De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed 
gesproken. 18Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, 
en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. 19Wie niet wil luisteren naar de woorden 
die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. 20 Maar als een profeet de euvele 
moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van 
andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’ 21Misschien vraagt u zich af: Is er 
een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? 22 Die is er inderdaad: als 
een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er 
gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die 
zich dat aanmatigt. 
 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  Psalm 111, 1 en 6. 

 

Lezing  Marcus 1, 21 - 28 
 
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. 23Er 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.’ 25Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26De onreine geest deed de man 
stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 27Iedereen 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.’ 28Het 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. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze 
spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. 
Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
 
l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel 530, 1 en 3. 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel      533, 1 en 3. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 422 

  

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. 

Volgende week, 7  februari is er een dienst van woord en gebed. Voorganger is ds. Chr. Koole uit 

Schoonhoven. 


