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Van harte welkom, vanmorgen in de Catharinakerk. Fijn dat u, dat jij 
hier naar toe bent gekomen. 
Vandaag horen we bijzondere verhalen van mensen die zich 
geroepen voelen een andere weg in te slaan, een weg van volgen, 
van gaan waar God hen brengen wil.  
Die ja zeiden zonder te kunnen overzien wat dat voor hun leven zou 
betekenen. Een ja, omdat ze niet anders konden. 
 
Daar past een mooie tekst bij van Dag Hammarskjöld 
Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. 
Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. 
Ik herinner me niet dat ik antwoordde. 
Maar eens zei ik JA, tegen iemand – of iets. 
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid 
dat het leven zinvol is 
en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft. 
Vanaf dat moment heb ik geweten 
wat het wil zeggen, 'niet om te zien', 
of 'zich niet te bekommeren om de dag van morgen'. 
Vanaf dat moment had het woord ‘moed’ voor mij zijn zin verloren, 
omdat niets me meer ontnomen kon worden. 
 
Waar heeft u in de loop van uw leven JA op gezegd en wat betekent 
dat voor uw leven? 
In deze viering wil ik daar graag met u bij stilstaan. 
 
U allen een goede dienst toegewenst. 
 
Ds. Kim Jansen-Oberink 
 
 
 
In deze dienst: 
 

voorganger: ds. Kim Jansen-Oberink, Aalten 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Charlotte Zwolsman 
diaken: Lineke Flokstra 

lector: Corry Post 
collectanten: Kees Erken en Jaap Flokstra 

kosters: Coby en Jan Kuiperij 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Fantasia en Fuga in a-moll, J.S. Bach 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit) 
- Begroeting 
- Aansteken van de kaarsen  
- Op het orgel wordt gespeeld: Hij die gesproken heeft een woord 

dat gáát (lied 362), B. Huijbers 
 

  Wij gaan staan 
 
o. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Eeuwige, onze God, 

wij die U nooit hebben gezien, - 
g: ZIE ONS HIER STAAN. 
o: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 
g: WEES ONZE HULP. 
o: en dat Gij ons bij name kent, - 
g: LEER ONS U KENNEN. 
o: Als wij hebben gezondigd 

tegen U en elkaar 
g: VERGEEF ONS DAN 

IN JEZUS' NAAM. 
o: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
g: WEES HIER AANWEZIG. AMEN. 
  
Lied: Wij, bijeen om hier te zingen, melodie lied 283 
 
1 Wij, bijeen om hier te zingen 

tot Uw lof en tot Uw eer,  
vragen U: Wil ons omringen  
met Uw grote liefde, Heer. 
 

2 Wij, bijeen om hier te bidden  
voor ons zelf en voor elkaar,  
vragen U: Wees in ons midden, 
maak aan ons Uw liefde waar. 
 

  



-4- 

3 Wij, bijeen als Uw gemeente,  
vragen U: wees ons nabij 
in de woorden die wij lezen, 
in Uw boodschap die bevrijdt. 
 

4 Laat Uw Geest ons hart vervullen,  
vuur daarmee ons leven aan,  
– wil daarmee aan ons onthullen  
hoe U met ons bent begaan. 

 
  Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrië 
 
v. … 
 zo bidden wij: Lied 301e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gloria: Lied 305 (Alle eer en alle glorie) 
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2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. …. zo bidden wij allen: Lied 333 (2x) 
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Schriftlezing: Jesaja 6: 1-8 
1In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een 
hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele 
tempel.2Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, 
twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en 
twee om mee te vliegen. 3Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is 
de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 
majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de 
dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5Ik schreeuwde het uit: 
‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, 
en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb 
ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, 
gezien.’ 6Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende 
kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7Hij raakte mijn mond 
ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, 
je zonden zijn tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de stem van de Heer 
zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik 
antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 
 
Lied 912 (Neem mijn leven, laat het, Heer) 

 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
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3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 

5 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
Schriftlezing: Lukas 5: 1-11 
1Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en 
het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te 
luisteren, 2zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de 
vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij 
stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een 
eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte 
onderricht vanuit de boot. 4Toen hij was opgehouden met spreken, 
zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om 
vis te vangen.’ 5Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben 
we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik 
de netten uitwerpen.’ 6En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n 
enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7Ze 
gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten 
komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de 
beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8Toen Simon Petrus 
dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van 
mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als 
allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze 
gevangen hadden; 10zo verging het ook Jakobus en Johannes, de 
zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen 
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Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11En nadat 
ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en 
volgden hem. 
 
Lied 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 

3 Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
Preek 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
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Lied Iona  

 
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
 

3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 

4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 

5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 
Voorbeden 
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Stil gebed 
 
Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen 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 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor Catechese en Educatie. 
Orgelspel: Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer (lied 341), 
J.S. Bach 
 
  Wij gaan staan 
 
Slotlied: Lied 362 (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát) 
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2 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 – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
v. … 
 
beantwoord met gezongen ‘Amen, amen, amen’ 
 
gevolgd door een door allen vierstemmig gezongen Lied 416: 1 en 4 
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4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Orgelspel: Marcia, Henry Smart 
 
 

Achterin de kerk staan koffie, thee en limonade klaar. 
Welkom! 


