
 

PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
SLANGENBURGSE KERK 

 
22 januari 2023 

kleur: groen, de kleur van de schepping, het leven en de hoop 

aanvangstijd: 10.00 uur 

 voorganger:  ds. Klaas Bakker 
 organist:  Sietse Strating 

 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

VOORBEREIDING 

De kaarsen worden aangestoken  

Stilte  

Aanvangslied: LB 513 (de gemeente gaat staan) 

Bemoediging en groet 
v.  Onze hulp is de naam van de Heer,  
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v. Zijn genade en vrede zij met u allen.  
a.  Amen.  
(de gemeente gaat zitten) 

Inleiding  



 

Gebed 

Gloria: LB 150a: 1 en 2 

SCHRIFT 
 
Evangelielezing: Matteüs 4: 12-22 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij 
keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied 
van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Je-
saja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, 
Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, 
en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat 
moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de 
hemel is nabij!’ 
18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 
broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: 
‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten 
achter en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstel-
len van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter 
en volgden Hem. 
 
Lied: LB 438: 1 en 4 

Overweging 

Lied: LB 361: 1, 2, 3, 4, 6 

TOEWIJDING 

Pastorale mededelingen  

Gebeden: dankgebed en  voorbeden, stil gebed en Onze Vader  

Slotlied: LB 837: 1, 2 en 4 (de gemeente gaat staan) 

Wegzending  

Zegen 
v. … 
a. Amen, amen, amen. 
 
Collecten (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. opvang vluchtelingen 
 
 
 

Koffie en thee in de kring 


