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Liturgische kleur: Groen

In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar
mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn roepen bereikte zijn oren.
Psalm 18: 7

Voorganger: Ds. J.M. Weststrate uit Heerde
Organist: Dhr. Th. van der Wal

Collectes:
Diaconie
Kerk
Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij zingen staande ons Intochtslied Psalm 87: 1 - 4 NLB
"Op Sions berg sticht God zijn heilige stede"
1

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Stil gebed, onze hulp en groet

2

Wij zingen het "Klein Gloria"

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
(Wij gaan zitten)
Verootmoedigingsgebed
De Leefregel
Gebed bij de opening van het Woord
Het kindermoment
Wij zingen het kinderlied "Want u bent altijd bij mij"
(Via de Beamer)
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta.
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
't Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.
Refrein:

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

3

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast me staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.
Refrein: Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)
Bijbellezing uit Marcus 1 vers 14 t/m 20
14 Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar
Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was
wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’
16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en
Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het
meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij!
Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18 Meteen lieten ze
hun netten achter en volgden Hem. 19 Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in
hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20 en
direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.
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Wij zingen Lied 531: 1 - 3 NLB
"Jezus, die langs het water liep"
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.
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Bijbellezing uit 1 Samuël 3 vers 1 t/m 15

1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van
Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er
braken geen visioenen door. 2 Op zekere nacht lag Eli op zijn
slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet
meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de
HEER, bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd.
4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja, hier ben ik,’ antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me
toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen.
Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de
HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier
ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb
je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7 Samuel
had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich
niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te
richten. 8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer.
Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me
toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de
jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen.
Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek,
HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen,
10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde:
‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 11 Toen zei de HEER tegen Samuel: ‘Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren
dat zijn beide oren tuiten! 12 Als die dag aanbreekt zal Ik alles,
maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat Ik Eli en zijn familie
heb voorzegd. 13 Ik heb hem aangekondigd dat Ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege zijn wandaad: hoewel hij wist dat zijn zonen God lasterden, heeft hij hen
niet terechtgewezen. 14 Daarom heb Ik Eli’s familie gezworen
dat geen graan- of vredeoffer ooit hun schuld zal kunnen inlossen.’ 15 Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de
deuren van het heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen op om
Eli te vertellen wat hij in het visioen had gehoord.
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Wij zingen Lied 317: 1 - 3 NLB
"Grote God, Gij hebt het zwijgen"
1

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2

Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3

Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil´ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Verkondiging
Wij zingen Lied 797 uit Opwekking
"U roept ons samen als kerk van de Heer"

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
7

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
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Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Dankgebed, voorbeden,
stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader
Collecte mededelingen.
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Wij zingen staande ons slotlied: 1006 NLB
"Onze Vader in de hemel"
1

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Heenzending en Zegen en (organist) Amen
0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag, 20 februari 2022,
om 9:30 uur gaat Ds. van Beusichem uit Hattem voor.
————————————————-

Volgende week zondag, 20 februari 2022,
om 19:00 uur is er een zangdienst.
In deze dienst gaat ds. Boersma – Prins voor.
——————————————————-
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