
Leek, De Hoeksteen, 19 jan., 2020 

 
Zingen voor de dienst NLB 216: 1, 2, 3 Dit is een morgen als ooit… 
 
 
Mededelingen o.v.d. 
 
Zingen   NLB 283: 1, 2 In de veelheid van geluiden… 
 
Bemoediging en groet 
 
vg :  Onze hulp in de naam van de Heer, 
 
gem. : WIENS WIL EN WEG MIJ BLIJ EN RIJK MAAKT, 
 
vg :  wiens opdrachten ik blijf overdenken, 
 
gem. : ZIJN SPOOR ZAL IK VOLGEN.  
 
vg :  In zijn geboden vind ik mijn vreugde; 
 
gem. : ZIJN WOORD ZAL IK NIET VERGETEN.  
 
vg :  De HEER zal bij u zijn;  
 

gem.: DE HEER ZAL U BEWAREN   Amen 

 
Zingen   NLB 283: 4, 5 Laat uw dauw van vrede dalen… 
 
Met de kinderen 
 
Gebed  
 
Zingen   Psalm 107: 1, 4 Gods goedheid houdt ons staande…
      
Eerste lezing  1 Sam. 3, 1-10 

Zingen   NLB 824: 1 t/m 5 Vroeg ik mijn denken… 
 
Tweede lezing  Marcus 1, 14 - 20 
 
Zingen   NLB 533: 1 t/m 4 Daar komt een man uit Nazaret… 
 
Overdenking   
 
Zingen   Woord dat ons oproept om te leven… 
    melodie LB 601 
 



1. 
Woord dat ons oproept om te leven,  
woord van de Heer, dat leven geeft. 
Licht dat aan ieder is gegeven,  
die in het spoor van Jezus leeft. 
Dat woord wil licht zijn op de wegen,  
die mensen gaan – hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen,  
houdt ons geloven aan de gang. 
 
2. 
Woord van de Heer, wij willen horen  
met oren die gehoorzaam zijn. 
Laat niets en niemand ons bekoren:  
weest U ons brood en onze wijn. 
Zodat wij verder kunnen leven  
het leven zoals U dat vraagt:  
geen leven van om niemand geven,  
maar leven dat een ander draagt. 
      

Gebeden 
 
Collecte 
 
 
Slotlied   NLB 969: 1 t/m 4 In Christus is noch west noch oost… 
 
 
Zegen met i.p.v. 3x amen zingen NLB 425 Vervuld van uw zegen…   


