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!
VOORBEREIDING  

v:  In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.  

g:  Amen.  

v:  Onze hulp is in de naam van Heer  

g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

v:  Voorbereidingsgebed … 

… vergeef ons al wat wij misdeden  

g:  opdat wij weer in vrede leven.  

v:  Amen.  

!
ANTIFOON  

‘Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand,  

waarin zijn kracht verborgen is. (Habakuk 3: 4) 

INGANGSPSALM  

 Psalm 145 : 1 

vg 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
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Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

ANTIFOON  

 ‘Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand,  

waarin zijn kracht verborgen is. (Habakuk 3: 4) 

!
KYRIE EN GLORIA 

vg Smeekbeden, uitlopend op Kyrie- en Glorialied 274 “Wij komen hier ter ere van uw 
naam” 

vg 

1. Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

Vg: 

2. Ontferm u God, kyrie eleison, 

 wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
 kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
 zonder U raken wij de liefde kwijt. !

Gemeente: 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 

 dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
 geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
 leg zo uw glimlach over ons bestaan. !
GROET  
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v:  De Heer zij met u,  

g:  en met uw geest.  

!
GEBED VOOR DE LEZINGEN 

!
LEZING UIT OUDE TESTAMENT  (lector) 

1 Samuël 3 : 1 – 10  

1De 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. 2Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen 
waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3Samuel lag te slapen in het heiligdom van de 
HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. 
‘Ja,’ antwoordde Samuel. 5Hij 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, 6riep 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.’ 7Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de 
HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. 
8Opnieuw 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. 9Hij 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, 10en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! 
Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 

!
GRADUALELIED 

 Lied 316 : 1 

lector 

1. Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die 't zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

EPISTELLEZING  
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lector 1 Korintiërs 6 : 11b – 14 

……U bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest 
van onze God. 12U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, 
alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13U zegt: ‘Het voedsel 
is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde 
maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor 
de Heer en de Heer is er voor het lichaam. 14God heeft de Heer opgewekt, en door zijn 
macht zal hij ook ons opwekken.  

!
ORGELSPEL OVER LIED 612 “WIJ KOMEN ALS GEROEPEN” 

!
PSALMWOORD  

Vg: ‘In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos 
weerspiegeld  

 en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja! (Wijsheid 7: 26) 

  

EVANGELIELEZING 

Vg: Marcus 1 : 14 – 20 

14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 
nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God 
is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

16Toen 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. 17Jezus zei tegen hen: 
‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen lieten ze hun netten 
achter en volgden hem. 19Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn 
broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20en direct 
riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden 
hem. 

!
Gem.:  Lof zij Christus in eeuwigheid. 

!
LIED 

 Lied 316 : 4 

 Vg 
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4. Het woord van liefde, vrede_en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven.  

!
OVERWEGING 

!
MEDITATIEF ORGELSPEL  

!
GEBEDEN  

 Dankgebed  

Voorbeden  

Responsie na voorbeden:  gemeente:  Lied 368 c ‘Doe lichten over ons, uw 
aangezicht’  

Stil gebed  

!
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd,  

uw rijk kome,  

uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,  

geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  

en leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van het kwade.  
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Want U is het rijk en de kracht  

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.  

!
SLOTLIED  

 Lied 531 ‘JEZUS, DIE LANGS HET WATER LIEP’ 

Lector: 

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 u en mij, 

 om alles op te geven 

 en trouw Hem na te leven. 

Lector: 

2. Jezus die langs de straten kwam 

 en tollenaars terzijde nam: 

 `k Wil in uw woning wezen 

 voor nu en voor nadezen', - 

 Hij komt misschien vandaag voorbij 

 en neemt ook u terzij of mij 

 en vraagt ons, Hem te geven 

 de rijkdom van ons leven. 

Gemeente: 

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. 
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 En lokt ook nog zoveel ons aan, 

 tot wie zouden wij anders gaan? 

 Hij heeft en zal ons geven 

 alles, - het eeuwig leven. 

ZEGEN  

g:  Amen. 

!
DE KAARSEN WORDEN GEDOOFD – EINDE VAN DE DIENST 

!
ORGELSPEL…  

!
!!

In deze dienst: 
Voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doetinchem 

Organist: dhr. Jan de Ruiter 
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Lector:  mw. Ineke Azink 
Camerabediening: dhr. Peter Folmer 

Koster:  dhr. Peter van der Zalm !!
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