
 

       zondag  21 februari 2021 

      1e zondag 40dagentijd 

     Levensweg…… 

 

Waar ben ik? 

Waar ga ik naar toe? 
 

voorganger  : ds. Inge de Jong–Baerends 
ouderling   : Hetty Nardo 
orgel, vleugel         : Rudolf van Tilborg  
beeld en geluid       : Marnix van de Lustgraaf,  
                               Jochem Veldhuis, Jan Roos 
 

We verstillen… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Lied 217: vers 1 en 3,  
De dag gaat open voor het woord des Heren…     
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v.    Op weg naar Pasen spreken wij uit: 

onze Helper is de HEER, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die met ons meetrekt langs hoogten en diepten, 
a.    en die ons vasthoudt, kome wat komt. 
 
v.    Genade, licht en vrede, voor u, voor jou, 

       van God de Vader, 
en van Jezus Christus, de Heer, 
in gemeenschap van de heilige Geest.  

a.    Amen. 
        

v     ………….. door Jezus Christus onze Heer,  
a.  Amen.  



Lied 91b:  

Wie woont onder de hoede van de Allerhoogste God… 
 
Gebed voor de nood van onze wereld 
 
Dit geeft mij hoop  -  Aukje Klootsema  
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
 
Muziek: Ik zal er zijn – SELA 
 
We staan stil bij het project ‘ Levensweg’ 

met een moment voor de kinderen en luisteren naar  
het projectlied; Levensweg… 
 
Wij zetten stapjes op de weg 
die Jezus is gegaan. 
Wij horen dat God steeds weer zegt: 
‘Ik ben er’ is mijn naam. 
 
Woestijn en berg en tempelplein 
en in het zachte gras: 
waar mensen zijn, zal God ook zijn, 
zelfs in de diepste nacht. 
 
In duizend huizen klinkt vandaag 
een lied en een verhaal. 
Hier straalt het licht, er brandt een kaars 
God ziet ons allemaal.        ( tekst Erik Idema; muziek lied 542) 
 
We lezen uit de Bijbel: Marcus 1: 12-15  In de woestijn 
 
Lied 538: vers 1 en 4, Een mens te zijn op aarde… 
 

Overweging 
 
We luisteren naar:  
‘I give my work to you, Lord – Margaret Rizza 
 
 
 



Geroepen tot dienst: Zeven werken van barmhartigheid 

1e De zieken bezoeken 
Tel met me mee 
de uren 
die zo traag vergaan. 
 
Stel me gerust 
nu in mijn lichaam 
onrust huist. 
 
Verdrijf de angst 
die rondspookt 

in mijn ziel 
 
Kom met nieuw licht 
nu veel in mij 
verlangt naar U.                                 (Liedboek 260, blz. 582) 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: lied 422,  Laat de woorden die we hoorden… 
 
Zegen 
 
 
 
 
 


