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allen gaan staan wanneer de bel geklonken heeft

introïtuspsalm
antifoon (koor) Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw Naam

allen: psalm 66: 1,3,7

3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.



7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

antifoon (koor) Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw Naam!

woord van welkom door de Raad van Kerken

aansteken van de Paaskaars en de kaars van de Raad van Kerken

liturgische begroeting 

inleiding op het thema 

allen gaan zitten

lied  Wees hier aanwezig





gebed om ontferming, na 'zo roepen wij tot U': 

lofzegging, na 'zo loven wij U':

moment met de kinderen, waarna ze naar de nevendienst gaan

Eerste Schriflezing Jesaja 49: 1-7 (NBV 2004) 

1 Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen,



nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.
2 Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,
hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
hij maakte me tot een puntige pijl,
hij stak me weg in zijn pijlkoker.
3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
4 Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,
ik heb al mijn krachten verbruikt,
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen,
mijn God zal me belonen.’
5 Toen sprak de HEER,
die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar
om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen –
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’
7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,
tegen hem die smadelijk veracht wordt,
die door vreemde volken wordt verafschuwd,
die dienaar is van vreemde heersers:
Koningen zullen dit zien en opstaan,
vorsten buigen diep voorover,
omwille van de HEER, die betrouwbaar is,
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.



antwoordpsalm lied 139B (koor en allen)





Tweede Schriftlezing I Korintiërs 1: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal, 2014) 

1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Korinte, en 
aan iedereen op aarde die in Jezus Christus gelooft.
Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Sostenes. Ik ben een apostel 
van Jezus Christus. God zelf heeft mij als apostel uitgekozen. En hij heeft 
ook jullie uitgekozen om bij de Heer Jezus Christus te horen.
3 Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed 
voor jullie zijn en jullie vrede geven.

4 Ik dank mijn God steeds, omdat hij zo goed voor jullie is. Hij heeft 
ervoor gezorgd dat jullie in Jezus Christus gingen geloven.
5-7 Dankzij Jezus Christus hebben jullie veel bijzondere krachten van de 
heilige Geest gekregen. Want jullie spreken de woorden van de Geest, en
jullie hebben bijzondere kennis. Daaraan is te zien hoe sterk jullie 
geloven in het goede nieuws over Jezus Christus. En nu wachten jullie op 
zijn terugkeer uit de hemel.
8 Onze Heer Jezus Christus zal jullie kracht geven tot het einde. En op de 
dag dat hij terugkomt, zullen jullie gered worden. Want dan zal er bij 
jullie niets verkeerds te vinden zijn. 9 Jullie kunnen op God vertrouwen. 
Hij heeft jullie uitgekozen om met elkaar een eenheid te vormen. Samen 
zijn jullie de kerk van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.

lied Vlammen zijn er vele



  2 Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4 Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.



Evangelielezing  Matteüs 4: 12-22 (Willibrordvertaling 1995)
bij het horen van het Evangelie gaan we staan

Toen Hij hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam Hij de wijk naar 
Galilea. Met voorbijgaan van Nazaret vestigde Hij zich in Kafarnaüm bij 
het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou 
worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is: 

Land van Zebulon en land van Naftali, 
aan de weg naar zee, 
aan de overkant van de Jordaan, 
Galilea van de heidenen! 

Het volk dat in duisternis zit 
heeft een groot licht gezien, 
en over hen die in het land 
en in de schaduw van de dood zitten, 
over hen is een licht opgegaan. 

Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: ‘Bekeer u, want het 
koninkrijk der hemelen is ophanden.’ 

Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – 
Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net 
uitwerpen in het meer; want het waren vissers. Hij sprak hen aan: ‘Kom 
achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ Meteen 
lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Verderop zag Hij nog twee 
broers, Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in de 
boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren. Hij riep hen. 
Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem. 



lied Take, o take me as I am (door het koor) 

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

(vertaling: zie het lied na de overdenking)

overdenking  

lied Neem mij aan zoals ik ben (door allen)



een moment van gedenken 

lied Als alles duister is (eenmaal gezongen, door allen)

voorbeden in zeven delen, steeds na 'zo bidden wij tot U' zingen we 'Als 
alles duister is' (zie hierboven)



stil gebed
Onze Vader (gezongen)

2 Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3 Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

inzameling van de gaven



allen gaan staan
wegzending en zegen

slotlied 'Samen op weg gaan' 



Na deze dienst is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie, thee of
een glas limonade in de Potkaamp, naast de kerk. 


