
Orde van dienst Zondag 2 augustus 2020 Wehl
Zevende zondag van de zomer

Woord van welkom - door ouderling van dienst

Drempelgebed 

Aanvangslied - LB 27: 1 en 2 

Bemoediging en groet - Kyrie litanie en gebed van de zondag

Lofprijzing - LB 150a: 1 en 4 

Schriftlezing - 1 Petrus 3, 8-15

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeder en 
zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u 
wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want 
daartoe bent u geroepen. Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of 
leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en 
voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert 
naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’
Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees 
daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als 
Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand uw waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, 
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Lied - LB 838: 1, 2, 3

Schriftlezing - Lucas 5, 1-11

Toen Jezus eens aan de oever van het Meer van Genesaret stond en het volk zich om hem 
verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer 
liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen.
Hij 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.
Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie 
netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons 
ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’
En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden 
te scheuren. Ze 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.
Toen 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.’
Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze 
gevangen hadden; zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met 
Simon samenwerkten.
Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’
En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

Lied - LB 912

Verkondiging

20-04-24 TD



Stilte

Orgelspel

Lied - LB 362

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen over de collecte - orgelspel

Zegenlied - LB 415: 1 en 2

Zegen

Antwoord op de zegen - LB 415: 3 

Orgelspel

20-04-24 TD


