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Levend	water	

De	40-dagenFjd	is	begonnen.	Op	weg	zijn	we,	naar	Pasen.	Nog	steeds	is	dat	een	
weg	 in	 de	 sFlte.	 Een	 weg	 van	 verhalen	 achter	 onze	 voordeur,	 die	 vaak	 niet	
gedeeld	kunnen	worden,	in	elk	geval	niet	zoals	in	de	Fjd	vóór	corona.	

De	 weg	 naar	 Pasen,	 alFjd	 weer	 blijkt	 die	 door	 het	 duister	 van	 de	 nacht	 te	
moeten	 gaan,	 onontkoombaar.	 De	 nacht,	 Fjd	 van	 de	 test,	 de	 beproevingen,	
woesFjn,	het	sFl	worden	om	te	luisteren.	De	nacht,	die	ook	zomaar	overdag	kan	
vallen.	

Zijn	we	 geen	 zoekende	 zielen?	 Verdwaald	 in	 de	 verwarring	 van	 de	 Fjd,	 in	 de	
veelheid	 van	 stellige	 meningen	 en	 ‘waarheden’	 en	 in	 harde	 stemmen	 van	
talkshows	en	deskundigen.	Wie	zoekt	er	nog	naar	‘levend	water’?	Een	stroom,	
of	 een	 bron,	 die	 het	 verlangen	 in	 ons	 sFlt.	 Het	 verlangen	 in	 de	 gestalte	 van	
dorst,	 dorst	 naar	 liefde.	 Dorst	 naar	 gezien	 worden	 en	 gehoord.	 Dorst	 naar	
aangeraakt	worden.	Naar	mens	zijn,	samen	met	andere	mensen,	en	samen	te	
werken	aan	een	mens-waardige	wereld.	

	

Juist	in	dat	verlangen	ligt	de	weg	naar	de	bron.	Want	in	het	verlangen	worden	
we	gedreven	om	 te	blijven	 zoeken,	om	 telkens	opnieuw	op	weg	 te	 gaan.	Om	
terug	 te	keren,	als	we	merken	dat	we	geestelijk	opdrogen.	Een	reëel	 risico,	 in	
deze	Fjd	van	zo	weinig	fysieke	contacten	en	kerkgang	achter	het	beeldscherm.	
Meer	dan	ooit	vraagt	deze	Fjd	van	ons,	om	de	bron,	de	Bron	te	blijven	zoeken,	
op	elke	mogelijke	manier,	met	grote	volharding	en	vooral	met	vertrouwen	dat	
die	bron	alFjd	open	is	en	stroomt.	
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Zo	 gaan	 we	 weer	 op	 weg.	 Op	 zoek	 naar	 levend	 water.	 Met	 een	 lied	 op	 de	
lippen.	De	nacht	door.	

Wij	gaan	de	nacht	door,	het	duister,	op	zoek	naar	het	levend	water.	
Enkel	de	dorst	zal	ons	licht	zijn,	enkel	de	dorst	zal	ons	licht	zijn.		

Lied	895	

Ds.	Evelyn	Noltus	

Diaconie	
Collectes	zondag	14	februari.		
1e	collecte:	Moldavië	
Vanwege	 de	 grote	 armoede	 in	 Moldavië	 werken	 veel	 inwoners	 in	 het	
buitenland.	 Kinderen	 en	 ouderen	 blijven	 vaak	 alleen	 achter.	 Kerken	willen	 er	
voor	deze	kinderen	en	ouderen	zijn,	maar	hebben	weinig	geld	en	weinig	acFeve	
kerkleden.	 Via	 partnerorganisaFes	 ondersteunt	 Kerk	 in	 AcFe	 kerkelijke	
gemeenten	 met	 training,	 advies	 en	 financiën	 bij	 het	 opze]en	 van	 lokale	
diaconale	 iniFaFeven.	Kinderen	en	 jongeren	worden	getraind	om	eenzame	en	
zieke	ouderen	te	helpen.	Andersom	bieden	ouderen	de	jongeren	die	opgroeien	
zonder	ouders,	een	plek	waar	ze	met	hun	verhaal	 terecht	kunnen.	Geef	 in	de	
collecte	en	geef	ouderen	en	jongeren	in	Moldavië	via	Kerk	 in	AcFe	de	zorg	en	
aandacht	die	niemand	anders	hen	kan	geven.	

Het	banknummer	van	onze	diaconie	(graag	datum	en	doel	vermelden):	
NL85	RABO	0373	7093	58	

2e	collecte:	S<ch<ng	Timon	
Wij	hebben	gekozen	om	voor	de	1e	held	 van	dit	 jaar	de	opbrengst	 van	de	2e	
collecte	voor	de	ons	bekende	SFchFng	Timon	te	bestemmen.	Voorheen	was	de	
2e	collecte	voor	Timon	in	de	diensten	waar	we	avondmaal	vierden,	maar	dat	is	
in	de	coronaFjd	allemaal	anders	geworden.		
Bezoek	ook	eens	hun	website	:	h]ps://www.Fmon.nl				
Graag	uw	gid	overmaken	naar	het	bovenstaande	banknummer.	
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VACATUREBANK	JOHANNESKERK	

Een	 levende	 organisaFe	 kan	 niet	 zonder	 een	 bestuur	 en	 mensen,	 die	 zich	
inze]en	 voor	 het	 reilen	 en	 zeilen.	 Zo	 ook	 de	 kerk,	 zo	 ook	 de	 Johanneskerk.	
Mooi	 om	 te	 zien	 hoe	 ook	 onze	 kerkgemeenschap	 door	 de	 inzet	 van	 zoveel	
mensen	met	zoveel	verschillende	gaven	nog	steeds	goed	kan	funcFoneren.		
Maar	 dat	 betekent	 ook,	 dat	 we	 het	 niet	 steeds	 op	 dezelfde	mensen	 kunnen	
laten	neerkomen.	Iedereen	heed	‘recht’	om	na	een	aantal	jaren	terug	te	treden	
en	het	stuk(je)	werk	aan	anderen	over	te	dragen.	

We	willen	 daarom	 regelmaFg	 (komende)	 vacatures	 zichtbaar	maken	 via	 deze	
vacaturebank,	zodat	u	weet	waar	we	mensen	zoeken	om	een	taak	op	te	pakken.	
Misschien	wilt	u	een	deel	van	die	taak	doen;	dat	zou	ook	fijn	zijn	want	het	werk	
zou	dan	misschien	gedeeld	kunnen	worden.		

Heed	u	 interesse?	Aarzel	 niet	 en	neem	dan	eens	 contact	 op	met	de	 contact-
persoon	of	iemand	van	de	kerkenraad.	Wat	zou	het	fijn	zijn	als	we	zo	weer	de	
open	plaatsen	kunnen	opvullen!	

	

																						Taak:	 	 	 						 	Tijdsbeslag:		 	 InlichFngen:		

1. Redacteur	Nieuwsbrief	 								ca.1	dagdeel/week	 												Teus	Stahlie	
Verzorging	communicaFe	 										per	1e	held	2021	

2. Scriba	 	 	 	 						ca.1-2	dagdelen/week	 	Teus	Stahlie	
										per	eind	2021	
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3. Pastoraal	ouderling	 	 							ca.1	dagdeel/week	 											Truus	Bretveld	
(vacature	Truus	Bretveld)	 									per	medio	2021	

4. Lid	Commissie	Eredienst	 				ca.1	avond/2-3	maanden	 			Epko	Smit	
(vacature	Ida	Gaastra)	

Namens	het	moderamen,	

Teus	Stahlie	

FelicitaFes	

Afgelopen	 zondag	 heed	 Ina	 Wolff	 in	 de	 dienst	 in	 de	 Michaëlkerk	 afscheid	
genomen	als	scriba.	Schrik	niet:	26(!)	jaar	heed	ze	deze	funcFe	vervuld	en	zich	
ingezet	voor	de	gemeente.		
Zoiets	mag	natuurlijk	niet	onopgemerkt	blijven.		

	
							foto	Henk	Boeve	

Als	blijk	van	waardering	voor	het	vele	kerkenraadswerk	werd	haar	het	zilveren	
draaginsigne	van	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	(PKN)	met	een	bijbehorend	
gekalligrafeerde	oorkonde	overhandigd	(zie	foto).	

Ook	vanaf	deze	plaats	feliciteren	we	Ina	met	deze	welverdiende	geste!	
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Teus	Stahlie	

	

Volgende	week	beginnen	de	40	dagen	voor	Pasen.		
Doet	u	mee	om	bewust	naar	Pasen	toe	te	leven?		
Kijkt	u	dan	iedere	week	even	welke	<ps	de	40-dagenkaart	voor	u	heeK.	
Namens	de	diaconie	van	de	Johanneskerk,	
Truus	Visser	

40-Dagenkaart	Kerk	in	Ac1e	2021	

Week	1	
21	februari	 minder	snoepen		

											(het	bespaarde	geld		voor	de		collecte	7	maart	Libanon)	
	 	 De	kinderen	uit	onze	gemeente		maken	kaarten.	

Week	2	
28	februari	 kaartje	versturen	aan	iemand	die		dat	goed	kan	gebruiken!	

Week3	
7	maart	 geen	vlees	of	vis,	u	kunt	soep	bestellen:	 	2	euro	per	liter	tel.	45	38	
61.	
	 	 De	diakenen	brengt	deze	11,	12	of	13	maar	bij	u	thuis.		
	 	 De	opbrengst	gaat	naar	de	collecte	van	14	maart	voor	Ghana.	

Week	4	
14	maart		 minder	sociale	media/of	tv.			Dus	Njd	voor	een	bezoekje!	

Op weg naar Pasen 
2021
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Week	5	
21	maart	 laat	de	auto	een	paar	dagen	staan	en	geef	het	bespaarde	geld	voor	

de	collecte	van	21	maart	voor	Indonesië.	
	 	 	

Week	6	 ZadenacNe.		
28	maart						U	kunt	u	opgeven	voor	bloemenzaad	bij	de	diaconie:	
	 	 tel.	45	67	26		fam.	Logtenberg.		
	 	 Mocht	u	liever	een	giT	geven	dan	kan	dat	in	de	Paascollecte.	
	 	 Zie	de	komende	Nieuwsbrief	vóór	Pasen.	

Week	7	
SNlle	week		 Zie	het	onderstaand	stukje.	

Op	weg	naar	Pasen	

Op	 weg	 naar	 Pasen,	 	 SFlle	 Week	 2021,	 dat	 wordt	 de	 Ftel	 van	 het	 boekje	
waaraan	 nu	 hard	 wordt	 gewerkt	 door	 ds.	 Evelyn	 Noltus,	 Epko	 Smit	 en	 Hans	
Neecke.		
Het	 boekje	 krijgt	 de	 vorm	 van	 een	 SFlle	Weekkalender,	 vergelijkbaar	met	 de	
Adventskalender	2020	maar	dan	kleiner,	een	tekst	en	een	aoeelding	voor	elk	
van	de	9	dagen	tussen	Palmzondag	en	Tweede	Paasdag,	een	kleinood.	
Ook	 deze	 keer	 biedt	 de	 kerkenraad	 u	 dit	 boekje	 weer	 aan	 als	 teken	 van	
verbondenheid	met	elkaar.	

Na	de	uitgave	van	de	Adventskalender	bleek	dat	er	ook	veel	behoede	was	aan	
extra	exemplaren.	We	willen	u	daarom	graag	in	de	gelegenheid	stellen	om	extra	
boekjes	te	bestellen.	U	kunt	uw	bestelling	vóór	24	februari	doorgeven	via	het	e-
mailadres	hans@neecke.eu	 ,	waarna	het	boekje	 in	de	week	vóór	Palmzondag	
wordt	geleverd.	De	prijs	bedraagt	€	2,00	per	boekje.	

Namens	de	samenstellers,	
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Hans	Neecke	

AcFviteiten	Groene	Genade	

Zingend	volhouden!	
Op	 zaterdag	 20	 en	 zaterdag	 27	 februari	 kunt	 u	 van	 14.00	 tot	 15.00	 uur	 thuis	
meezingen	met	het	kwartet	vanuit	de	cantorij,	onder	leiding	van	Jandirk	Pronk	
(zie	ook	vorige	Nieuwsbrief).	Muziek	en	melodie	krijgt	u	toegestuurd	als	u	een	
berichtje	stuurt	naar	cantorijjohanneskerk@pknleersum.nl	.	

Namens	Ontmoeten&Verdiepen	én	de	cantorij,	
Hilje	Logtenberg	-	van	der	Grient	en	Hans	Neecke	

KUNST	IN	DE	JOHANNESKERK	(KIJK)	

A.s.	zondag	21	februari	wordt	de	exposiFe	“Pelgrim	met	pijn”	geopend	Fjdens		
de	online	kerkdienst	door	onze	predikant	ds.	Evelyn	Noltus	en	de	kunstenares	
Marleen	B.Berg.	Zij	stelt	zich	hierna	aan	u	voor.	

Maar	 eerst	 een	 recFficaFe	 op	 de	 informaFe	 die	 er	 vorige	 week	 in	 de	
Nieuwsbrief	stond	nl.	dat	de	expo	digitaal	zou	worden	gemaakt,	maar	dat	is	niet	
zo.	Omdat	u	op	de	website	van	Marleen	de	exposiFe	kunt	bekijken,	verwijzen	
we	u	naar	haar	site:	www.mbberg.nl	
In	 de	 Nieuwsbrieven	 in	 de	 40-dagen	 Fjd	 tot	 Pasen,	 zullen	 wekelijks	 4	
fotobeelden	worden	getoond	met	de	daarbij	passende	teksten.	

Marleen	B.Berg	stelt	zich	voor:	
“Geboren	 als	 Marleen	 van	 den	 Berg,	 deed	 ik	 als	 opleiding	 de	 pedagogische	
academie,	 werd	 vormingswerkster	 voor	 jongeren	 en	 werd	 verliefd	 op	 een	
theologiestudent,	Roel	Bosch.	Samen	kregen	wij	twee	kinderen.	
Ik	 werd	 in	 het	 vormingswerk	 voor	 de	 tweede	 keer	 verliefd	 op	 koper,	 ging	
cursussen	volgen	en	daarna	een	opleiding	en	in	de	leer	bij	een	goudsmid.	
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Het	reproduceren	lag	me	niet,	ik	had	niets	met	juwelen,	thema’s	drongen	zich	
op.	 Ik	 werd	 lid	 van	 het	 AKKV,	 een	 christelijke	 kunstenaarsvereniging	 van	 het	
VNE		-		een	emailleervereniging.	En	zo	groeide	ik.		

	

Er	was	al	een	Marleen	van	den	Berg	werkzaam	in	de	kunst,	dus	nam	ik	de	B.	van	
Roel	Bosch	(van	wie	 ik	 in	het	begin	van	ons	huwelijk	eerst	zijn	hele	naam	heb	
gedragen,	maar	het	wende	nooit)	en	noemde	mezelf	Marleen	B.Berg.	
Al	 bij	 het	 vormingswerk	 (waar	 je	 voor	 alles	 trainingen	 had)	 gaf	 ik	 cursussen	
fotografie	 en	 had	 ik	 een	 opleiding	markeFng	 en	 public	 relaFons	 gevolgd.	 Die	
liefde	 nam	 ik	 ook	 nu	weer	 op	 en	 naast	 het	 heel	 tacFele	 smeden	 ging	 ik	 het	
precieze	 digitale	 foto	 bewerken	 uitbouwen.	 Ik	 geniet	 er	 van	 om	 heel	 exact	
foto’s	samen	te	voegen	en	beelden	te	vormen	naar	een	nieuw	beeld,	te	zoeken	
in	mijn	 voorraad	 foto’s	naar	die	 ene	die	net	dat	heed	wat	 ik	nog	mis	 in	mijn	
nieuwe	composiFe.	
Ik	word	geïnspireerd	door	textuur.	Leven	en	de	bron	daarvan.	Zoeken	naar	de	
beweging,	 de	 basis,	 de	 bron.	 Verbinden.	 Verlangen,	 het	 gevoel	 te	 raken	 aan,	
aangeraakt	te	worden	en	meer	willen,	zichtbaar	willen	maken,	delen.	Psalmen,	
profeten,	mysFci	en	het	evangelie	trekken	me	aan	en	ze]en	me	in	beweging.	
Ik	 probeer	 iets	 te	 laten	 zien	 van	 de	 kracht	 die	 ik	 voel,	 de	 beweging	 die	 me	
aantrekt.	Werkend	met	koper,	zilver,	goud	en	emaille,	glas	en	beton,	 foto’s	en	
schetsen	-	net	wat	het	beste	materiaal	en	de	beste	techniek	is.	Ik	geniet	van	het	
werken	met	paFna	en	met	licht	of	de	invloed	van	licht”.	
		
Meer	lezen	en	zien?	Kijk	op	www.mbberg.nl	
De	fotobeelden	van	deze	week:	

1. trekkend	licht																																																					
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meegetrokken	worden	
de	trap	af	
door	lichtgolven	omgeven	 	 	 	 	
het	duizelt	me	
lichtvlekken	spaYen	uiteen	
lichtlijnen	bewegen	draaien																												

wat	zie	ik	
waar	loop	ik?	

ik	voel	me	getrokken	
wankel																																																															
																						

2. door	

dóór	-	
golven	slaan	over	me	heen	
lichtgolven,	hiYegolven,	pijngolven	
evenwicht	is	weg	
armen	en	benen	willen	niet	

dóór	-		 	 	 	 	 	 	 	
in	golven	die	over	me	heen	slaan	
me	richten	op	

dóór	-	
bewustzijn	van	meer,	van	kracht	buiten	mij	
een	stok	om	te	steunen	
licht	voor	mij	uit	
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verbondenheid	

3. zwaar	

mijn	pad	trekt	me	
naar	beneden	
naar	buiten	

maar	 	 	 	 	 	 	 	

even	leunen	
ik	kan	niet	staan,	alles	is	zwaar	
ik	lijk	vastgegroeid	waar	ik	sta	
mijn	spieren	wortels	

niet	alleen	

4. zandstorm	

zandstorm	om	me	heen	
slingerend	op	weg	

dit	is	toch	een	pad	
niet	moeilijk	om	te	lopen		 	 	 	 	

alleen	het	zien	
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mijn	ogen,	mijn	hoofd	
vol	beweging	lijntjes	en	vlekken	
wat	is	echt	waar	is	de	grond	de	weg	

zandstormende	weg	

Berichten	uit	de	kerktuin	

Het	winters	dekbed	is	weg.	Einde	winterslaap.	De	eerste	bol-	en	knolgewassen	
laten	hun	bloemen	zien.	Winterakonieten,	sneeuwklokjes,	krokussen.	 	Dankzij	
het	sneeuwdek	worden	deze	bollen	en	knollen	beschermd	tegen	extreme	kou	
en	 uitdroging.	 Op	 zonnige	 dagen	 kan	 je	 al	 hommels	 zien	 die	 graag	 bij	 de	
winterakoniet	en	krokus	langs	komen	voor	een	‘fly	in’	op	zoek	naar	nectar.		
Het	is	steeds	weer	een	feest	om	te	zien	wat	boven	de	aarde	komt.	Je	kan	er	zo	
gemakkelijk	aan	voorbij	gaan.	Om	de	bloemen	te	zien	moet	je	even	sFlstaan,	je	
hoofd	buigen	en	soms	ook	door	de	knieën	gaan.	Het	is	net	als	bidden,	maar	dan	
met	 de	 ogen	 open.	Het	 is,	met	 een	 variaFe	 op	 het	 thema	 van	Ontmoeten	&	
Verdiepen:	een	kleurige	genade.		

De	priester	dichter	Guido	Gezelle	verwoordde	het	zo:	
Mij	spreekt	de	blomme	een	tale,	
mij	is	het	kruid	beleefd,	
mij	groet	het	altemale,	
dat	God	geschapen	heeT.	

Ward	Logtenberg	
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Ochtendgebed	online	op	woensdagen	in	de	veerFgdagenFjd	

In	de	40-dagenFjd	zal	er	wekelijks	op	woensdagochtend	een	kort	ochtendgebed	
worden	gehouden.	Vanaf	woensdag	24	februari	kunt	u,	elke	woensdagochtend	
tot	 en	 met	 31	 maart,	 thuis	 online	 mee	 bidden	 vanaf	 9.30	 uur	 via	
Kerkdienstgemist.nl		

Een	 half	 uur	 van	 gebed	 voor	 de	 wereld,	 onze	 plek	 hier,	 de	 kerk	 en	 onze	
gemeente.		

Wie	 geen	 corona-gerelateerde	 klachten	 heed	 en	 graag	 een	 keer	 fysiek	 het	
ochtendgebed	 mee	 wil	 maken	 in	 de	 kerk,	 kan	 zich	 een	 dag	 vantevoren	
aanmelden	 bij	 Evelyn	Noltus.	 Er	 zal	 een	 zeer	 beperkt	 aantal	mensen	worden	
toegelaten,	met	een	maximum	van	het	aantal	(medewerkers	en	ambtsdragers)	
dat	 ook	 op	 zondagochtend	 in	 de	 kerk	 aanwezig	 is.	 We	 hopen	 op	 uw	 begrip	
daarvoor.	

Ds.	Evelyn	Noltus	
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Voorgangers	de	komende	weken	

21	februari:		ds.	Evelyn	Noltus	 	 	
28	februari:		ds.	GeerFen	Morsink,	Odijk										
		7	maart:		ds.	Evelyn	Noltus	
14	maart:		ds.	Hans	Breunese	 	 	
21	maart:		ds.	Arend	Altena	
28	maart:		ds.	Evelyn	Noltus	

Hierna	de	paascyclus:	
Wi]e	Donderdag,	Goede	Vrijdag,	SFlle	Zaterdag	en	Paaszondag	
De	voorganger	is	steeds	onze	eigen	predikant	ds.	Evelyn	Noltus	

Ochtendgebed	in	de	Veer<gdagen<jd	2021		

Woensdagochtend	9.30	-	10.00	uur	Johanneskerk,		
op	24-2,	3-3,	10-3,	17-3,	24-3,	31-3	
Online	via	www.kerkdienstgemist.nl	

Voorganger:		 Heer,	open	mijn	lippen	
Allen:		 	 Mijn	mond	zal	zingen	van	uw	eer.	
Voorganger:		 God,	kom	mij	te	hulp.	
Allen:		 	 Heer,	haast	u	mij	te	helpen.		
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Lied/muziek	

Psalmlezing	

Lezing	uit	de	Bijbel	of	een	andere	tekst	of	gedicht,	afgesloten	door:	

Voorganger:		Laat	uw	woord	in	ons	leven,	trouwe	God,	
Allen:		 		dag	aan	dag,	nacht	na	nacht,	
	 	 		in	ons	denken,		
	 	 		in	ons	doen,	
	 	 		in	ons	spreken,	
	 	 		in	ons	geloven.	

Moment	van	inkeer	en	versFlling	

Lied/muziek	

Gebeden	en	Onze	Vader	

Zegen	voor	deze	dag	
Allen:		 God	boven	ons,	God	onder	ons,	

God	achter	ons,	God	voor	ons,	
God	in	de	s<lte,	God	in	het	gevaar,	
God	in	het	hart	van	vriend	en	vreemde.		

Amen.	

Liturgie	viering	21	februari		
1e	zondag	in	de	40-dagen<jd	
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Voorganger:	ds.	Evelyn	Noltus	
Organist:	Jan	Spoel	

Zanggroep:	Heidi	Kiel,	Hanny	van	Schaik	en	Jacques	Claas	
Ambtsdragers:	Teus	Stahlie,	Ward	Logtenberg	

Welkom	en	lector:	Johan	Doornenbal;	2e	lector	Marleen	van	den	Berg	
Beeld:	Henk	Steenwijk	

Kindernevendienst:	Marleen	Overweel	

Opening	exposiFe	Marleen	B.Berg,	“Pelgrim	met	pijn”	

	

Binnenkomst	kerkenraad	

Orgelspel:		'Een	mens	te	zijn	op	aarde'	(Liedboek	538),	koraal	en	2	variaFes	

Welkom	en	azondigingen	
sFlte		
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Drempelgebed	bij	de	Paaskaars	
BegroeFng:	
vg.:	De	Heer	zij	met	u!	
	a.	:	Zijn	Geest	in	ons	midden!	
vg.:	Onze	hulp	is	in	de	naam	van	God	
	a.	:	die	hemel	en	aarde	gemaakt	heeK	
vg.:	die	trouw	blijd	tot	in	eeuwigheid	
	a.	:	en	nooit	loslaat	wat	Zijn	hand	begon.	

Psalm	van	de	zondag:	psalm	91	versie	Liedboek	91a:	1,	2		

Enkele	woorden	bij	de	exposiFe	“Pelgrim	met	pijn”	

Gebed	om	on{erming	en	opening,	afgesloten	door	lied	299e	Kyrie	

Moment	met	de	kinderen	

Lezing	OT:	psalm	84:	1-	5	

Zingen:	psalm	84:	3	

Lezing:	psalm	84:	9-11	

Zingen:	psalm	84:	6	

Lezing	NT:	Marcus	1:	12-15			 vertaling	Alex	van	Ligten		

En	terstond	drijT	de	geest	hem	uit,	de	woesNjn	in.	
En	hij	was	in	de	woesNjn	veerNg	dagen,	beproefd	door	de	satan	
en	hij	was	te	midden	van	de	wilde	dieren	
en	de	engelen	zorgden	voor	hem.	
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En	nadat	Johannes	gevangen	genomen	was,	kwam	Jezus	naar	Galilea,	
Boodschappend	de	goede	Njding	van	God:	
Vervuld	is	de	Njd,	
en	nabij	is	het	koningschap	van	God,	
keert	om	en	hebt	vertrouwen	in	de	goede	Njding.	

Zingen:	lied	542		

Uitleg	en	verkondiging	

Pianospel:	Praeludium	in	es,	J.S.	Bach	

Zingen:	lied	362:	1,	2	

Voorbeden	en	sFl	gebed	

Onze	Vader	

Aandacht	voor	de	collecten	

Slotlied:	lied	536		

Zegenbede:	

Dat	je	de	weg	mag	gaan	die	je	goed	doet,	
dat	je	opstaat	wanneer	je	valt.	
Dat	je	mens	mag	worden	in	Gods	ogen	
en	die	van	anderen.	
Weet,	dat	de	aarde	je	draagt,	
dat	je	gaat	in	het	licht,	
en	de	wind	je	omgeeT.	
Dat	je	de	vruchten	van	je	leven	proeT	
en	gaat	in	vrede.	

tekst:	Andries	Govaart,	muziek:	Rien	den	Arend	
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Orgelspel:	Fantasie	in	g,	Joh.	Pachelbel	
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