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Deze dienst is ten tijde van de Corona-pandemie gehouden.  
De liederen uit het Nieuwe Liedboek (NLB) worden gestreamd. 
 
 
Welkom en mededeling 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gebed 
 
Inleiding 
 
Meezingen met een stream van Lied 314 (LB’73 328) 

Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Kindermoment is niet meegenomen in deze opname 
 
 
Schriftlezing: Markus 1: 14-20 

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

 
Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1-10 

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 bijna uitgedoofd. 4 
Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ 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.’ 

 
Mee te zingen met een stream van Lied 362 (Tussentijds 113) 

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'. 
 
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. 
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Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
Overdenking 
 
Mee te zingen bij orgelspel Lied 316 (LB’73 7) 

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. 
 
2 Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? 
 
3 Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 
 
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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Meezingen met een stream van Lied 315 (LB’73 330) 

1 Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' 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. 
 
2 En of een mens al diep verloren 
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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. 
 
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 zoudt gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen.- 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 
Zegen 


