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Van buiten naar binnen
Muziek
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Aanvangslied:
Zing een nieuw lied voor God de Here Lied 98
98:1
Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
98:4
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Bemoediging en groet
Gebed

Kyrië en Gloria: Komt der oait in dei fan frede (Lied 462)

Komt der oait in dei fan fre-de

en fan frij - heid, wier en wis
Foar in folk dat

ûn - ge - ne -dich

Leech-lein wurdt en del-slein is?
2. Sil der altyd frede bliuwe,
wurdt dan alles hjir wer goed,
sil God pine en leed ferdriuwe,
al ús sorgen hjir en hjoed?

3. Sjoch ris, hoe’t de teare tûken
har ûntjouwe yn grien geniet
oant de fredeblossems rûke,
swietrook by in simmerliet.

4. Sjoch de stjerren oan é himel
as it tsjuster oer ús leit,
mar har ljocht sil gau ferdwine,
laitsjend komt de nije dei.

5. Sa’t de beammen ús bewize
dat der krêft ta groeien is
sil de minskensoan ferrize,
libbensbeam dy’t ivich is.

6. Sa’t de stjerren ús fernije
dat gjin nacht it tsjuster hâldt,
sil in berntsje ús befrije
dat it ljocht is fan ‘e wrâld.

De heilige Schrift
De kinderen in het midden
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste lezing: 1 Samuël 3: 1‐10
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Samuel geroepen
31De 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, Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’

We zingen: (Lied 170: 1 en 2 voorzang, 3 allen)
170:1
Samuël, Samuël, lig je te dromen,
moe van het werk in het huis van de Heer.
Zijn er weer zoveel pelgrims gekomen,
was er zoveel nog te doen deze keer?
Slaap dan gerust, want het werk is gedaan,
de zon is gedoofd en de sterren zijn aan.

170:2
Samuël, Samuël, lig je te slapen
na het geveeg en geboen van vandaag.
Sloot je de deuren wel, heb je de schapen
netjes bijeen gebracht binnen de haag?
Nu is het stil in het land, overal,
zo stil voor Gods stem, die je straks roepen zal.

Tweede lezing: Johannes 1: 35‐51
5

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36Toen hij Jezus
voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee leerlingen hoorden wat hij zei
en gingen met Jezus mee. 38Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei
hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar

logeert u?’ 39Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen
waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze
bleven die dag bij hem.40Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus
gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Vlak daarna kwam hij zijn broer
Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus,
‘gezalfde’), 42en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de
zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).43De volgende
dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga
met mij mee.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45Hij
kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in
de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit
Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar
kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een
mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je
al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi, u bent de Zoon
van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen
je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen
zien.’ 51‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend
zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.

We zingen: Lied 362: 1 en 2
362:1
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
362:2
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Dienst van gebeden
Voorbeden ‐ Stil gebed ‐ Onze Vader

Van binnen naar buiten

Slotlied: Heb dank, o God van alle leven (Lied 315)
315:1
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

315:2
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

315:3
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of ‐heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zending en zegen
Gezongen Amen
Muziek
__________________

De 1e collecte is voor de Diaconie: Project Mercy Ships
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

Collecte Diaconie
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Collecte: Kerk
____________________
Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. R. Schaafsma‐ van der Schaar

Uit de gemeente
In de afgelopen periode zijn overleden:
Elisabeth (Elly) Nijenhuis‐de Jong, op de leeftijd van 73 jaar
Catharinus Visser, op de leeftijd van 83 jaar.

