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DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom
Aanvangslied 273:1,2,3 Loof God, die zegent al wat leeft

Stil gebed
Votum en groet
Psalmgebed
   Lied 98:1 Zing een nieuw lied voor God de Here

   Lezing Psalm 98:3-6
   Lied 98:4 Laat alle zeeën, alle landen

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing Carolien Johannes 1:1-9
Preek
Lied 488:1,5 In den beginne was het woord

Schriftlezing Carolien Marcus 1:16-20
Preek
Lied 799:6 Wij moesten het maar wagen

Schriftlezing Carolien 1 Johannes 1:1-4
Preek
Lied 726:2,6 Patriarchen en profeten

Schriftlezing Carolien Openbaring 1:1-6
Preek
Lied 737:1,3,17,21 Jeruzalem, mij vaderstad

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis
Lied 412:3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon

Gebeden
Gaven
Lied 246b:1,7 De maan is opgekomen

Zegen



Johannes 1:1-9

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in 
het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 
bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  Het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, 
om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het 
licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en
naar de wereld kwam.

Marcus 1:16-20

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van 
Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 
‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten 
achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn 
broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct 
riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden 
hem. 

1 Johannes 1:1-4

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en 
aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het 
Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we 
verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij 
gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden 
bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus 
Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 

Openbaring 1:1-6

Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te 
laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten 
meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft 
en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden 
aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, 
die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de 
betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de 
aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die
een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn 
Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.


