
 
Zondag 7 februari 2021 

vijfde zondag na Epifanie 

 
Muziek: C.V. Stanford, Allegretto 
 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
‘Eeuwige, erbarm U over ons, kyrie eleison’ 
 
 de heilige Schrift 
 
Evangelielezing: Marcus 1,29-39 
 
Muziek: H. Scheidemann, Courrent 
 
Overweging 
 
Muziek: C.H. Rinck, Trio in E 
 
Afscheid 
We nemen afscheid van Jan Beitler (ouderling-
kerkrentmeester), Adri Zijlstra (ledenadministrateur en 
lid van het college van kerkrentmeesters) en Gré 
Oerlemans (contactpersoon) 
 
Geloofsbelijdenis (voorganger: Wouda Bakker) 
 
vg Ik geloof 
 dat ik niet alleen sta, 
 waar ik ook leef. 
allen Ik geloof 
 dat mijn leven zin heeft, 
 waar ik ook ga. 
vg Ik geloof 
 dat er schuld en onschuld is, 
 macht en onmacht, 
 dood die voorbij gaat, 
 leven dat eeuwig is. 
allen Ik geloof 
 dat er Eén is, 
 die groter is dan ons hart - 

 God is zijn naam. 
vg Ik geloof 
 dat Hij liefheeft ten dode toe 
 door Jezus zijn Zoon, 
 onze bondgenoot. 
allen Ik geloof 
 dat Hij in ons midden is, 
 in kracht en in Geest. 
 Amen.  
 
Vraag aan Wouda Bakker die een hernieuwde 
verbintenis aangaat 
Wouda, wil jij voor een nieuwe periode als diaken aan 
deze gemeente verbonden worden en je gelofte van 
inzet, trouw en geheimhouding vernieuwen? 
 
Antwoord van Woutera Bakker-Beitler 
 
Zegen 
vg Wees gezegend in je arbeid 

in Christus’ gemeente. 
Laat zijn Geest je leiden, 
zodat je je werk 
met liefde en vreugde kunt doen. 
Bewaar je vertrouwen in hem 
die jou bewaart op al je wegen. 

allen Amen. 
 
Vraag aan de gemeente 
vg Gemeente, wilt u Wouda bijstaan, haar omringen 

met uw meeleven en haar dragen met uw 
gebed? 

allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Muziek: ‘Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild’: lied 
362,2 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Voorbeden, afgewisseld door de acclamatie ‘kom, adem 
ons open’ en besloten met het Onze Vader: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 



en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Zegen 
 
Muziek: Anonymi, Lied en variatio 

 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Ouderling van Dienst: Henry Westein 
Organist: Dinie Jager 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Jan Vogel 
 
Collectes  
De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en voor de 
Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de kaarten en de collectes vindt u 
in de Nieuwsbrief. 
 


