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Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de 
nood zal Ik bij je zijn. 

  
Psalm 91: 15. 

 
 

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld 
 

Organist:  Huib van der Geer 
    

 
 

Collectes: 
      Diaconie 

kerk 
Beeld en Geluid 
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Eerste zondag van de veertigdagentijd 
2023 

26 februari 2023 
 

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

 
Welkom en mededelingen door de ouder-

ling van dienst 
 
Wij zingen staande ons intochtslied:  
Lied 91A: 1 en 3 
 
1 
Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

ORDE VAN DIENST 
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3 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Wij zingen Lied 274: 1 - 3 
 
1 
Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander 
lied. 
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2 
Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons 
om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3 
Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven 
aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 
Gebed van verootmoediging 
 
 
Leefregel 
 
 
Inleiding op het veertigdagenproject 
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Wij zingen het Kinderlied: 
"Wie zeg jij dat Ik ben"  

met het orgel mee! 
 
Wie zeg jij dat Ik ben Een mens, een 
profeet 
Timmerman of Koning Die echte vrede 
geeft? 
Wie zeg jij dat Ik ben Hoor je wat Ik zeg 
In de naam van mijn Vader wijs Ik jou de 
weg 
 
Veertig dagen vragen Veertig dagen 
zoeken 
Veertig dagen kijken Op wie zou Jezus 
lijken? 
 
U bent de levende Heer Sterker dan de 
wind 
Vergeeft onze zonden En roept ieder 
kind. 
Het levende brood Genoeg voor ieder 
een. 
U blijft met ons mee gaan, Staat altijd 
om ons heen. 
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De kinderen komen naar voren en gaan na 
het gesprekje naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing Jesaja 58: 1 - 10 
 
1 Roep luidkeels, zonder je in te houden, 
verhef je stem als een ramshoorn. Maak 
aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan 
het volk van Jakob zijn zonden. 2 Zeker, ze 
zoeken Mij dag aan dag, vol verlangen om 
mijn wegen te kennen, zoals een vreemd 
volk dat rechtvaardig leeft en het recht van 
zijn goden niet verzaakt. En ze vragen 
naar mijn rechtvaardige voorschriften en 
verlangen naar Gods nabijheid. 3 ‘Waarom 
ziet U niet dat wij vasten, en merkt U niet 
op dat wij ons onthouden?’ Omdat jullie op 
je vastendagen nog handeldrijven en jullie 
arbeiders afbeulen, 4 omdat jullie onder 
het vasten strijden en ruziën en er geweld-
dadig op los slaan. Als je op die manier 
vast, wordt je stem niet gehoord in de he-
mel. 5 Zou dat het vasten zijn dat Ik ver-
kies? Is dat een dag van onthouding: dat 
iemand het hoofd buigt als een riet en zich 
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met een rouwkleed neerlegt in het stof? 
Noemen jullie dat soms vasten, is dat een 
dag die de HEER behaagt? 6 Is dit niet het 
vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen 
losmaken, de banden van het juk ontbin-
den, de verdrukten bevrijden, en ieder juk 
breken? 7 Is het niet: je brood delen met 
de hongerige, onderdak bieden aan armen 
zonder huis, iemand kleden die naakt is, je 
bekommeren om je medemensen? 8 Dan 
breekt je licht door als de dageraad, je zult 
spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat 
voor je uit, de majesteit van de HEER 
vormt je achterhoede. 9 Dan geeft de 
HEER antwoord als je roept; als je om hulp 
schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’ Wanneer 
je het juk van de onderdrukking uitbant, de 
beschuldigende vinger en de kwaadspre-
kerij, 10 wanneer je de hongerige schenkt 
wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul 
onthaalt, dan zal je licht in het donker schij-
nen, je duisternis wordt als het licht van het 
middaguur. 
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Wij zingen een lied op melodie van 
Psalm 40 (ds. A.F. Troost) 
 
Waarom toch komt gij voor mijn aange-
zicht? 
Was af uw handen, reinig u! 
Uw boze daden, laat ze nu! 
Leer kwaad met goed vergelden. 
Breng al uw goddeloosheid aan het 
licht. 
Spreek recht, houd op met schelden. 
Houd het geweld in toom! 
Help al wie eenzaam leeft, help wie geen 
helper heeft – 
dat is pas waarlijk vroom! 
 
Schriftlezing uit Marcus 6 vers 1 - 6 
 
1 Hij vertrok weer en ging naar zijn vader-
stad, gevolgd door zijn leerlingen. 2 Toen 
de sabbat was aangebroken, gaf Hij onder-
richt in de synagoge, en vele toehoorders 
waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar 
haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat 
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voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan 
die wonderen die zijn handen tot stand 
brengen! 3 Hij is toch die timmerman, de 
zoon van Maria en de broer van Jakobus 
en Joses en Judas en Simon? En wonen 
zijn zussen niet hier bij ons?’ En ze namen 
aanstoot aan Hem. 4 Jezus zei tegen hen: 
‘Een profeet wordt overal erkend behalve 
in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en 
huisgenoten.’ 5 Hij kon daar geen enkel 
wonder doen, behalve dat Hij een paar zie-
ken de handen oplegde en hen genas. 6 
Hij stond verbaasd over hun ongeloof. 
 
 
 
Wij zingen Lied 534: 1 - 4 
 
1 
Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
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2 
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3 
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
 
 
Overdenking 
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Wij zingen Lied 938: 1 - 2 
 
1 Christus die u wilt tooien 

in het gewaad der schrift, 
ik berg mij in haar plooien. 
Met mijn bestaan op drift, 
met mijn gemiste kansen, 
mijn schaamte en mijn spijt, 
mag ik mij daar verschansen. 
Uw woord alleen bevrijdt. 

 
2 Christus die u bekleed hebt 

met wat geschreven staat, 
en die terdege weet hebt 
van wat mij lijden laat, 
U grijp ik bij uw kleren 
en laat niet los tenzij 
Gij u tot mij wilt keren, 
uw zegen legt op mij. 

 
 
Samen zijn we kerk: Gebed op de Beamer 
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Dankgebed en voorbeden en gezamenlijk 
Onze Vader 
 
 
 
 
Aandacht voor de 
collecte en  
mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zingen staande ons  
Slotlied 556: 1 t/m 3  
 
1 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
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2 
Gods schepping die voor ons gesloten 
bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van 
smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3 
Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontste-
ken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ont-
breken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
 
Heenzending en Zegen met een gezongen 
Amen 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
 
Volgende week zondag 5 maart 2023 is er 

een dienst om 9:30 uur, waarin  
ds. Van de Wetering 

uit Epe voor zal gaan. 
 
 

Volgende week zondag 5 maart 2023 
is er om 19:00 uur een dienst, 
die in het teken zal staan van 

Wereldgebedsdag. 
In deze dienst gaat 

 
ds. Boersma – Prins voor. 
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