
 
zondag 24 januari 2021 - morgengebed 

derde zondag na Epifanie 

 
Muziek 
 
Begroeting 
 
Openingsgebed 
 
Psalm 67: 2. ‘De volken zullen U belijden’ 
De organist speelt de melodie terwijl de tekst wordt 
voorgelezen. 
 
2.De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
Evangelielezing: Marcus 1: 14-20 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied 531: ‘Jezus, die langs het water liep’ 
De organist speelt de melodie terwijl de tekst wordt 
voorgelezen. 
 
1.Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
2. Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
 
 
 

3. Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 
Muziek 
 
In gedachtenis: Max van Deuveren 
30 juni 1933 – 16 januari 2021 
 
Voorbeden, 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. 
 
Zegenbede 
 
Muziek 

 
Voorganger: ds. Marjan Los, Baarn 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
Koster: André Lekkerkerker 
Beeld: Jantine Dijkstra 
Geluid: Arjan de Vries 
 
Collectes  
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor het 
onderhoud van het kerkgebouw. Bijdragen van de 
kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen. 
 
Meer informatie over de kaarten en collectes vindt u in 
de nieuwsbrief. 
 

 


