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Votum en groet
Drempelgebed
Lied: Intochtslied: 145: 1 en 2
1
O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

2
Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wonderen die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

Gebed voor de nood van de wereld

Lofzang: 910: 3 en 4
3
Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Gebed

4
Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Schriftlezingen:
1 Samuel 3: 1‐10
De 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. Op zekere nacht lag Eli op zijn
slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen
in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen
riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. 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 Samuel
weer lag te slapen, riep 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.’ Samuel 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 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. Hij 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, en de HEER kwam bij
hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde:
‘Spreek, uw dienaar luistert.’
Lezing: Marcus 1: 14‐20
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede
nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Toen 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. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg
mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en
volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze
lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.
Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent
rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze
God. U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij
toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. U zegt: ‘Het voedsel is er voor de
buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk
dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er
voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons
opwekken.
Lied: 346: 1,2, 3,4
1en2
Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven,
hij leeft ten dode toe.
Gods woord roept door de tijden
zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide
het moet de zee ingaan.

3en4
Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water:
dat volk van God zijn wij.
Wij werden nieuw geboren
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

Overweging
Lied: 995
1. O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2. O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: 969
1
In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
3
Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

2
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
4
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen
__________________
COLLECTEN
De 1e collecte is voor de Diaconie
Opvang van Rohingya‐vluchtelingen in Bangladesh
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. Tj.Sj. Sminia‐ Venema

Uit de gemeente:
In de afgelopen periode zijn overleden:
Anton Vogelsang, Harste 11,
op de leeftijd van 78 jaar
Machteld van der Wal, Plevierenpad 1/b,
op de leeftijd van 55 jaar
Feikje Wierda‐Jaasma, Furmerusstraat 446,
op de leeftijd van 92 jaar
________________________

