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Welkom en groet
Aansteken van de tafelkaarsen
Lied 266
1)Die ons schiep,
en ook nu nog
als hier de nacht ons
overmant
houdt in de holte
van uw hand,

2) die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

4) ken ons hart
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

5) Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht.

3) Die ons hoedt
in uw schaduw,
door uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons tot
Leven wekt,

Lezing:
1 Samuël 3: 1 – 10
De jonge Samuël diende de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd
zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag
Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien.
Samuël lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp
was bijna uitgedoofd. Toen riep de HEER Samuël. ‘Ja,’ antwoordde Samuël. Hij liep
snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoord‐
de: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuël weer lag te slapen, riep
de HEER hem opnieuw. Samuël 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.’ Samuël had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet
eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten.
Opnieuw riep de HEER Samuël, voor de derde keer. Samuël 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. Hij zei tegen Samuël: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt ge‐
roepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’
Samuël legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de
vorige keren: ‘Samuël! Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’
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Johannes 1: 1 – 5
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was
in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat
bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Lied 317
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.
Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Gebeden
Lied 825 vers 1 en 4
1)De wereld is van Hem vervuld,
Die ’t kennen gaat te boven,
Wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
Zegen

2) Hij meet ons tijd en ruimt toe
genoeg om hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
Wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

