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Amersfoort, Adventkerk 
10 februari 1991, v.m. zeven weken voor Pasen 
Schriftlezingen: Exodus 24: 12-18 | Markus 1: 1-13 | SV | OB 
Tekst Markus 1: 12-13 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 130: 4 

4 Hoopt op den Heer’, gij vromen; 
Is Israel in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israel eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In gemeenschap van de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 147: 9 en 10 

9 Wie zou niet voor Gods grootheid bukken? 
Hij werpt Zijn ijs daarheen als stukken; 
Wie zal bestaan voor Zijne koude? 
Daar niemand die verduren zoude, 
Moet rijm en ijs weer met elkandren, 
Op Zijn bevel, in vocht verandren; 
Want, waait Zijn wind, de waatren vloeien, 
Rivier en beek begint te groeien. 
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10 Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, 
Deed Isrel op Zijn woorden letten. 
Hij leerde z’ in Zijn wegen wandlen. 
Zo wou Hij met geen volken handlen: 
Die moesten Zijn getuigenissen 
En Zijn verbondsgeheimen missen. 
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 
Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 
God’s geboden en Zijn beloften Exodus 20 en Markus 12 
 
Zingen Psalm 119: 49 

49 Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mijn doel, 
Den gansen dag haar ijvrig te betrachten. 
Hoe listig ook mijn snode vijand woel’, 
‘k Heb wijzer geest en edeler gedachten 
Door Uw geboon, wier kracht ik staag gevoel, 
Die ‘k eeuwig zal met heilgen eerbied achten. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Exodus 24: 12-18 

12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u 
stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te 
onderwijzen. 
13 Toen maakte zich Mozes op, met Jozua, zijn dienaar; en Mozes klom op den berg Gods. 
14 En hij zeide tot de oudsten: Blijft gij ons hier, totdat wij weder tot u komen; en ziet, 
Aäron en Hur zijn bij u; wie enige zaken heeft, zal tot dezelve komen. 
15 Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt. 
16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes 
dagen, en op den zevenden dag riep Hij Mozes uit het midden der wolk. 
17 En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste 
diens bergs, in de ogen der kinderen Israëls. 
18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes 
was op dien berg veertig dagen en veertig nachten 

 
2e lezing Markus 1: 1-13 

1 Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God. 
2 Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw 
weg voor U heen bereiden zal. 
3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden 
recht. 
4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving 
der zonden. 
5 En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem 
gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. 
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6 En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lenden, en 
at sprinkhanen en wilde honig. 
7 En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, 
nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden. 
8 Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest. 
9 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en 
werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. 
10 En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, 
gelijk een duif, op Hem nederdalen. 
11 En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik 
Mijn welbehagen heb! 
12 En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. 
13 En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de 
wilde gedierten; en de engelen dienden Hem. 
 

Zingen Psalm 63: 1 en 2 
1 O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O Heer' mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 
 
2 'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen; 
Hoe blonk Uw Goddlijk, eer alom. 
Want beter dan dit tijdlijk leven, 
Is Uwe goedertierenheid; 
Och, wierd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 

 
Verkondiging  
 
Zingen 95: 4 

4 Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen Psalm 118: 1 en 2 
1 Laat ieder 's Heeren goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 
2 Laat Arons huis Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit! 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
Laat die God vrezen, Hem nu loven, 
En zeggen; "Roemt Gods majesteit! 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 

 
Zegen 


