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Welkom 
 
Gezang 144: 4 en 7 
4 Komt dan haastig toegelopen! 
Hier wordt heel 
't heil uw deel, 
zie, de poort staat open! 
Hij is liefde, Hij is leven; 
niet meer ver 
straalt de ster, 
die u licht zal geven. 
7 Staat gij daar met lege handen, 
hier zendt geen 
u weer heen  
in uw schuld en schande.  
Want in Hem schenkt God ons allen 
's hemels schat, 
't schoonste wat 
ons ten deel kan vallen. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 96: 1 en 2 
1 Zingt voor den HEER op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 
2 God gaat de goden ver te boven, 
die ijdle waan die heidnen loven. 
Hij heeft de hemelen gesticht, 
van luister is zijn aanschijn licht. 
Zijn kracht vervult de heilge hoven. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Marcus 1: 40-45 (HSV) 
Een melaatse genezen 
40En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem 
smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen 
Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. 
41En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak 
Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik 
wil het, word gereinigd! 
42En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid 
meteen van hem, en hij werd gereinigd. 
43En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde 
Hij hem meteen weg, 
44en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen nie-
mand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de 
priester zien, en breng als offer voor uw reiniging 
wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuige-
nis voor hen. 
45Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel 
dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te 
maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon 
komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaat-
sen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe. 
 
Psalm 102: 8 en 10 
8 Ja, God wendt zich tot het klagen 
van wie Hem om bijstand vragen, 
heeft hun bidden niet veracht. 
Zegt het aan het nageslacht. 

Laat het worden opgeschreven, 
zodat zij, die later leven, 
lezen van zijn gunstbewijzen 
en de eeuwen door Hem prijzen. 
10 Ja, de HEER komt ter bevrijding, 
opdat Sion blij de tijding 
van zijn grote daden meldt 
en Jeruzalem vertelt, 
hoe verlosten huiswaarts keren 
roemend in de naam des HEREN. 
Alle volken, alle rijken 
brengen Hem hun huldeblijken. 
 
Preek: tekst Marcus 1: 43 
 
Gezang 313: 4, 5 en 6 
4 Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 
win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, verdrijf de nacht! 
Erbarm U, Heer. 
5 Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op 't eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm U, Heer. 
6 Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donk're tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm U, Heer. 
 
Gebeden 
 
Collecten 

1. Studentenproject Rooted 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Psalm 145: 2 
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
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ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. Amen. 
 
Psalm 145: 4 
4 Zij roemen in uw koningschap, o HEER, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen.

Zegen met als antwoord gezang 456: 3 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


