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Rotterdam 
30 januari 1993 nm 
Schriftlezingen, Markus 1: 9-15 
Tekst Markus 1: 14-15 | Roeping van de discipelen 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm 72: 1 

1 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 72: 2 en 3 

2 De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijzlen, wie verdrukt. 
 
3 Zij zullen U eerbiedig vrezen, 
Zolang er zon of maan 
Bij 't nageslacht ten licht zal wezen, 
En op- en ondergaan. 
Hij zal gelijk zijn aan den regen, 
Die daalt op 't late gras; 
Aan droppels, die met milden zegen 
Besproeien 't veldgewas. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 68: 17 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
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't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Schriftlezing Markus 1: 9-15 

9 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en 
werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. 
10 En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, 
gelijk een duif, op Hem nederdalen. 
11 En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik 
Mijn welbehagen heb! 
12 En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. 
13 En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de 
wilde gedierten; en de engelen dienden Hem. 
14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie 
van het Koninkrijk Gods. 
15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en 
gelooft het Evangelie. 

 
Gebed  
 
Afkondigingen inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 303 

1 O Heer, die daar des hemels tente spreidt, 
en wat op aard is, hebt alleen bereid, 
het schuimig, woedig meer kunt maken stille, 
en alles doet naar uwen lieven wille, 
wij slaan het oog 
tot U omhoog, 
die ons in angst en nood, 
verlossen kondt, 
tot aller stond, 
ja zelfs ook van den dood. 
 
2 Als gij, o vrome, dikwijls hebt gesmaakt, 
vermaakt u nu vrij, dat u 't harte raakt! 
Looft God den Heer met zingen en met spelen, 
en roept vrij uit tesaam met luider kelen: 
"Hadd' ons de Heer, 
- Hem zij al d' eer - 
alzo niet bijgestaan, 
wij waren lang 
- ons was zo bang - 
al in den druk vergaan!" 

 
Preek / verkondiging 
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Dankgebed 
 
Zingen Psalm 33: 11 

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
Zegen 
 
Zingen Gezang 301 

1 Wilhelmus van Nassauen 
Ben ik van duitsen bloed, (duitsen=nederlandschen) 
het vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prince van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
6 Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, (vroom=dapper) 
uw dienaar t' aller stond: 
de tirannie verdrijven, 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
Orgelspel 


