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Inleiding op de dienst  
Vanmorgen horen wij twee roepings-

verhalen. Vooral het roepingsverhaal van 

Samuel is een hoopvol verhaal. Hij wordt 

geroepen in een tijd dat visoenen schaars 

zijn en er zelden woorden van God klinken. 

Bovendien zijn er in de tempel en de 

samenleving vele misstanden. Een 

herkenbaar beeld voor onze tijd.  

Maar hoeveel de misstanden ook zijn, hoe 

schaars de visioenen en de woorden van 

God ook zijn, de Eeuwige is niet afwezig. 

De Eeuwige blijft roepen om gehoor te 

vinden. Soms een heel proces voordat Zijn 

roepstem ook echt gehoor vindt.  

Er is heel wat nodig voordat Samuel 

uiteindelijk de stem van God hoort en 

herken 

Horen wij de stem van God wel? Wat 

hebben wij eventueel nodig om de stem 

van God te herkennen?           

 

 
 
 

 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Preludium in f van  
                           Pachelbell 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 67: koor 1 en allen 2 
 
Stilte voor persoonlijk gebed 

 
Bemoediging en groet: 
V: Onze hulp is van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Genade zij u en vrede  

     van God onze Vader  

     en van zijn zoon Jezus Christus 

     in de gemeenschap met de Heilige  

     Geest 

A.: Amen.  

 
Lied: 217: allen 1, koor 3 en allen 5 
 

Gebed  

 
Profetenlezing: 1 Samuel 3: 1-10 

 

Lied: 317: allen 1, koor 2, allen 3 

 

Evangelielezing: Johannes 1: 35-51 

 

Lied: 266: koor 1, 2 en 3, allen 4 en 5 

 
Verkondiging 
 



 

 

We wensen u een goede week! 

 
Orgelspel 
 
Lied:  Heer,Gij hebt mij gezien en onverwacht  

(melodie: Zo vriendelijk en veilig als het licht,     

                lied 221)  

Koor 1 en 2, allen 3 

  

1. Heer, Gij hebt mij gezien en onverwacht   

 ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Gij hebt mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen, 

Zo komt Gij steeds, maar niet met overmacht, 

Gij draagt met zorg mijn grote onvermogen. 

 

 2. Gij laat ons toe, Gij nodigt ons steeds uit, 

 hebt in uw handen onze naam geschreven. 

 God, U geeft ons een warm en rijk tehuis, 

 biedt als een schoot aan ons uw eigen leven. 

 Wilt ons behoeden, helpt ons steeds vooruit 

 en wat wij zijn, Gij hebt het ons gegeven. 

 

3. Gij geeft het uw beminden in hun slaap, 

Gij schrijft uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt U zelf ontvankelijk gemaakt, 

zoals de bedding voor de wilde stromen. 

Zoals een bloem die langzaam opengaat, 

zo laat Gij wie U liefheeft tot U komen. 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 324: allen 1, 2 en 3 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Bist du bei mir van  
                           J.S.Bach. 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Collectes:  

1. ZWO-project Opvang straatmeisjes in  
    Accra, Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 
land dat zich goed ontwikkelt, 
maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. 
In de dorpen in het droge 

noorden is het bestaan hard, is het 
onderwijs niet altijd goed en hebben 
jongeren weinig kans op werk. Veel 
jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, 
waar 25.000 kinderen op straat werken en 
leven. 
In het opvangcentrum Lifeline in Accra 
kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht 
vanaf 14 jaar. Een enthousiast en 
deskundig team van do-centen en sociaal 
werkers begeleiden de meisjes intensief. 
De meisjes slapen ook in het centrum, dat 
een oase van rust is in de drukte van de 
sloppenwijk. Ze leren in tien maanden tijd 
kleding naaien, make-up, sieraden maken 
of het kappersvak. Ze worden een hechte 
groep, die elkaar ook na de opleiding tot 
steun is. 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 

    Kosten Weekberichten 

 

 
 

 

 

 

 

 


