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Thema Leven vanuit stilte (Pnr.1636b) Marcus 1: 1-11 
Uitgesproken 18 juli 2021 Kampereiland 

 
Deze dienst is ten tijde van de Corona-pandemie gehouden.  

 
Orde van de dienst: 
 
De liederen komen uit Evangelische Liedbundel (ELB) en Liedboek’73 en het 
Nieuwe Liedboek (NLB) 
 
 
Welkom en mededeling 
 
Organist speelt Lied 23b: 1, 4 en 5 (NLB) 

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust 
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn. 
Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven. 
Hij wil mij versterken met brood en met wijn. 

 
De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd. 
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren. 
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op het thema 
 
Stream van: Lied 241 (ELB) (engelse versie) - Be still, for the presence of the 
Lord... https://www.youtube.com/watch?v=JsUaQm3GZJE 
 

Be still for the presence of the Lord 
The holy one is here 
Come bow before him now 
With reverence and fear 
In him no sin is found 
We stand on holy ground 
Be still for the presence of the Lord 
The holy one is here 
 
Be still for the glory of the Lord 
Is shining all around 
He burns with holy fire 
With splendour he is crowned 
How awesome is the sight 
Our radiant king of light 
Be still for the glory of the Lord 
Is shining all around 
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Be still for the power of the Lord 
Is moving in this place 
He comes to cleanse and heal 
To minister his grace 
No work to hard for him 
In faith receive from him 
Be still for the power of the Lord 
Is moving in this place. 
Be stil... 
 
Wees stil, want nu nadert ons de Heer 
De Heilige is hier 
Kom buig je nu voor Hem neer 
En geef Hem alle eer 
Hij rein van hart en mond 
Wij staan op heilge grond 
Wees stil, want nu nadert ons de Heer 
De Heilige is hier 
 
Wees stil, want de glorie van de Heer 
Zet heel de aard’ in vlam 
Hij brandt vol van heilig vuur 
Bekleedt de hoogste rang 
Een bovenaards gezicht 
Koning die straalt van licht 
Wees stil, want de glorie van de Heer 
Zet heel de aard’ in vlam 
 
Wees stil, want de kracht van onze Heer 
Beweegt zich in dit huis 
Zijn liefde en ontferming schept 
Voor iedereen een thuis 
Nooit uit zijn hand geroofd 
Wordt wie in Hem gelooft 
Wees stil, want de kracht van onze Heer 
Beweegt zich in dit huis 
Wees stil.... 
 
Tekst en muziek: David J. Evans 
Ned. vertaling: Bart Gijsbertsen 
 

 
Verootmoediging, genadeverkondiging en aanwijzingen ten leven. 
 
Organist speelt Lied 1010: 1 en 2 (NLB) 

Geef vrede, Heer, geef vrede  
de wereld wil slechts strijd 
Al wordt het recht beleden 
de sterkste wint het pleit 
Het onrecht heerst op aarde  
de leugen triomfeert 
ontluistert elke waarde 
o red ons sterke Heer 
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Geef vrede, Heer, geef vrede  
de aarde wacht zo lang 
er wordt zo veel geleden 
de mensen zijn zo bang 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Marcus 1:1-11 
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.’ 
 
Stream van: Lied 283  (NLB) - 
https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E 
 

In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen, 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron 
bidden wij om nieuwe dromen 
richten wij ons naar de zon 
 
Want wij mensen op de aarde, 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde, 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Laat uw dauw van vrede dalen, 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen, 
van uw goedertierenheid. 
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Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis juicht met ons mee 
 

Prediking 
 
Organist speelt 835: 1, 2 en 4 (NLB) 

Jezus, ga ons voor, 
deze wereld door  
en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand, 
naar het vaderland. 
 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons Heer om zonder klagen, 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij, 
met Uw troost en met Uw zegen, 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op Uw tijd, 
in Uw heerlijkheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 463: 1, 4 en 5 Liedboek’73 

1 O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
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Zegen 
 
Orgelspel 
 
 


