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VIERPLEK WEHL 

 
23 januari 2021 

 
DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

- gemeente gaat staan - 
STILTE 
 
DREMPELGEBED 
 
 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 O. Niet om te oordelen bent U gekomen, God, 

 maar om te zoeken wat verloren is, 
 om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 
 om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 
 Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
 met heel dat zondige verleden van de wereld. 
 U bent toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld; 
 U bent de schepper van een nieuwe toekomst, 
 een God van liefde tot in eeuwigheid.…….. 

  door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
AANVANGSLIED - LB 67: 1, 2, 3 
 
VREDEGROET  
 
 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 

   - gemeente gaat zitten - 
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GEBED VOOR DE NOOD VAN DE WERELD 
.......Voor al uw schepselen die geen stem hebben roepen wij U aan: 

 
 
LOFLIED - LB 867 'Loof overal, loof al wat adem heeft 
 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING - 1 Samuël 3:1-10 
De jonge Samuël 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. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen 
waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuël lag te slapen 
in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was 
bijna uitgedoofd. Toen riep de HEER Samuël. ‘Ja, ‘antwoordde Samuël. 
Hij 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 
Samuël weer lag te slapen, riep de HEER hem opnieuw. Samuël 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.’ Samuël had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER 
had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem 
te richten. Opnieuw riep de HEER Samuël, voor de derde keer. Samuël 
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. Hij zei tegen 
Samuël: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je 
antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuël legde zich 
weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de 
voorgaande keren: ‘Samuël! Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, 
uw dienaar luistert.’ 
 
LIED - LB 317: 1, 2, 3 'Grote God, Gij hebt het zwijgen' 
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EVANGELIE - Johannes 1:35-42 
De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 
Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 
De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 
Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat 
zoeken jullie?’ ‘Rabbi, ‘zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal 
‘meester’), ‘waar logeert u?’ Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het 
zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had 
gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze 
bleven die dag bij hem.  
Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus 
gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna 
kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de 
messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), en hij nam hem mee 
naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van 
Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’). 
 
LIED - LB 377: 1, 2, 3, 4 'Zoals ik ben, kom ik nabij' 
 
UITLEG EN VERKONDIGING 
 
LIED - LB 531: 1, 2, 3 'Jezus die langs het water liep' 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
 Dankzegging en voorbede 
  
 Stil gebed 
 

Onze Vader 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
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 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
 
GEZEGEND OP WEG 

- gemeente gaat staan - 
 
SLOTLIED - LB 823: 1, 4, 5  'Gij hebt, o Vader van het leven' 
 
WEGZENDING EN ZEGEN  
 V. ....... 
 G. AMEN (3x gezongen) 
 
ORGELSPEL 
 
 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Kor Datema     
ambtsdrager:  Henk Dijk   
secondant:  Cor van Muiswinkel   
organist:  Frederiek Wester  
beeld en geluid:  Ab Berendsen   
koster:   Cor van Muiswinkel 
 
 
 
Agenda: 
 
Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 

Koffie en thee staan klaar! 
 
Zondag 30 januari:  Viering 10.00 uur 

Voorganger: ds. Leen den Besten 
 


