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Thema Je roeping durven volgen. (Pnr. 1325) Jeremia 1:4-10 
Uitgesproken 31 januari 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: Een gezinsdienst  
 
Ouderling van Dienst Geke Holtland 
Organist Henk Kamphof 
 
  
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 84: 1 en 2 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Inleiding op het thema  – Geroepen worden....  en dan? 

 
Zingen Geroepen om te zingen 128: 1 en 3 

Woord dat ons oproept om te leven, 
woord van de Heer, dat leven geeft. 
Licht dat aan ieder is gegeven 
die in het spoor van Jezus leeft. 
Dat woord wil licht zijn op de wegen  
die mensen gaan – hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen, 
houdt ons geloven aan de gang. 
 
Woord dat ons oproept echt te leven, 
woord van de Heer, dat leven is. 
Veelkleurig licht, wil ons omgeven, 
dan krijgt ons leven beter zicht. 
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Veelstemmig woord, wij willen horen 
wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren, 
Opdat een ieder van ons leeft. 

 
 

Waartoe wij geroepen worden… Matthéüs 10: 16-20 
16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees 
dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een 
duif. 17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht 
brengen en je geselen in hun synagogen. 18 Jullie zullen omwille 
van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een 
getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de 
heidenen. 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd 
af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet 
zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20 Jullie zijn het 
immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader 
die in jullie spreekt.  

 
Zingen  Geroepen om te zingen 139 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, uw woord is een licht. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Jeremia 1: 4 – 10 

4 De HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de 
moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de 
moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet 
voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik 
kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar de HEER 
antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar 
wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. 8 Wees voor 
niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt 
de HEER.’ 9 En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond 
aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 
10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en 
volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te 
vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’  

 
Zingen Geroepen om te zingen 234 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 
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Schriftlezing Exodus 4: 10-15 
10 Maar Mozes antwoordde: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar 
ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is 
geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, 
gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.’ 11 De 
HEER zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt 
iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de 
HEER? 12 Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de 
woorden in de mond leggen.’  
13 Maar Mozes hield vol: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur 
toch iemand anders, wie u maar wilt.’ 14 Nu werd de HEER kwaad 
op Mozes. ‘Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron!’ zei hij. ‘Ik 
weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij 
zijn je te zien. 15 Vertel jij hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij 
jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. 

 
Zingen Geroepen om te zingen 187 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God 
 Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 
Interview door de ‘journalisten’ Julian, Mirthe, Wouter en ‘cameraman’ Marnix 
 
Zingen Alles wordt nieuw ll.8 

Samuel hoort 's nachts een stem, 
hoort een stem, die roept om hem. 
Eli heeft hem zeker nodig, 
maar zijn komst is overbodig. 
Eli, die al bijna sliep, 
Eli was het niet die riep. 
 
Samuel hoort 's nachts een stem, 
hoort een stem, die roept om hem. 
Eli, die hem weer hoort komen, 
Eli weet, dit zijn geen dromen. 
't Is de God van Israel, 
en Hij roept om Samuel! 
 
Samuel hoort 's nachts een stem, 
hoort een stem, die roept om hem. 
Samuel loopt door de tempel, 
Samuel knielt op de drempel. 
En daar wacht hij op Gods woord: 
Spreek Heer, want Uw dienstknecht hoort! 

 
Jongste drie groepen komen naar voren voordat ze naar de nevendienst gaan 
 
Uitleg van de schriftlezingen 
 
Zingen Opwekking 136 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
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Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij, d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.  

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor.... 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst en tonen hun medailles 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen schrijven op wat ze eerst niet durfden, maar nu wel! 
 
Zingen Lied 456: 1 en 2 

1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Zegen 
 
Zingen Lied 456: 3 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


