
 
 

 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Zondag 24 januari 2021 
3e zondag van Epifanie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voorganger ds. Tom de Haan ouderling: Johan Neeleman diaken: 

Hans Nagelkerke, orgel en piano Anton Pauw   



Voor de dienst:  

Preludium in D, BWV 874 - J.S. Bach (1685-1750) 

Welkom  
 
Drempelgebed - Moment van stilte - aansteken van de kaarsen  
 
Begroeting   
Voorganger:    We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:  EN ER WAS LICHT 
Voorganger:  In de naam van Jezus 
Allen:   GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:  In de naam van de Heilige Geest 
Allen:   DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
'Man lobt dich in der Stille' - G.F. Kaufmann (1698-1735) 
        
Gebed  

 
Inleiding 
 

1 Samuel 3, 1 – 10  
 
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, 
10en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de 
voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: 
‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 

 
Marcus 1, 14 – 20 
 

14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar 
Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit 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 
16Toen 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. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg 
mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen 
lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19Iets verderop 
zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 
Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van 
de netten, 20en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader 



 

 

Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden 
hem. 

 
Improvisatie (piano) 
 
Overdenking 
 
Improvisatie (piano) 
 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Gebeden 
Stil gebed  
Gezamenlijk: Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen.  

Zegen  
 
'In dir ist Freude' - J.S. Bach 
 

 


	Zegen

