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onderlinge verbondenheid  

als gemeenteleden is de waarde van  
een dienst op zondagmorgen in deze tijd. 

 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied: Psalm 48 vers 1 en 3 
 
1   De Heer is groot, zijn lof weerklinkt 

waar op de berg de Godsstad blinkt. 
Hoe schoon is Sion, hoe verheven, 
een vreugd voor wie op aarde leven, 
Hier wordt paal en perk gesteld 
aan der wereld bruut geweld, 
want hier staat de hoge woning 
waar God zelf regeert als Koning. 
En Hij toont zich t' allen tijde 
de beschermer van wie lijden. 

 
3   Wij loven, Heer, U in uw huis, 

ons hart is in uw liefde thuis. 
Gij die uw naam ons openbaarde, 
uw lof is tot het eind der aarde. 
Recht is in uw hand, o Heer, 
Sion jubelt U ter eer. 
Hoor hoe Juda 's dochters zingen 
bij de grootse rechtsgedingen, 
waar Gij vonnis hebt gewezen. 
Ja, uw oordeel zij geprezen. 

  
Moment van Stilte 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: OTH lied 360 
 
1 Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 



samen leven tot zijn eer. 
 
2 Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

 
3 Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Gebod uit Romeinen 12 

Zingen: OTH lied 1 vers 1 
 

Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Gebed  
 
Toelichting Thema 

 
Schriftlezing: Johannes 1 43-51 
 
43 En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de 
zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. 
44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en 
zei tegen hem: Volg Mij. 
45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. 
46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over 
Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de 
zoon van Jozef, uit Nazareth. 



47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei 
tegen hem: Kom en zie. 
48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een 
Israëliet in wie geen bedrog is. 
49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei 
tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. 
50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U 
bent de Koning van Israël. 
51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u 
onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. 
52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de 
hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de 
Zoon des mensen. 
 
Zingen: Gezang 47 vers 1 en 3 
 
1   Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
3   Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 

 
Uitleg en verkondiging  
 
Zingen: Gezang 51 vers 1 en 2 
 
1   Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 

want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer 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. 

 
Gebed, Stil Gebed en Onze Vader 
 
Aankondiging Collecte 



 
Zingen: Gezang 479  
 
1   Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
2   Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
3   Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
4   Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zegen 
 
De Diaconie collecte is bestemd voor Kerk in Actie. 
Indien gewenst, kunt u uw bijdragen voor de collecten overmaken naar de volgende 
nummers: 
 
Diaconie:     
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357 5011 95,      tnv Diaconie, Schalkwijk  
Kerkvoogdij: 
Bankrekening nr is:  NL79 RABO 0357 5021 24, tnv Kerkvoogdij, Schalkwijk 


