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Gehoor geven aan jouw roeping…. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 

muziek: Rudolf van Tilborg, Gerdien Brunsveld 

 
                        Geloof is meer dan gehoorzaamheid.  
                    Het is de moed om te scheppen (J Sacks) 
 



Muziek 
 
We verstillen  

 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 212: 1,2,,3  Laten wij zingend deze dag beginnen 
 
Aanvangswoord en groet 
 v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft, telkens weer, 
 g. en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
     een wereld waar liefde woont.  

 v. U en jij, met vrede gegroet! 
 g. Zijn vrede ook met jou. 
 
Drempelgebed 
 v. …… door Jezus Christus onze Heer. 
 g. Amen.              (We gaan weer zitten)           
 
Zingen: lied 139: 1,8 en 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben… 

 
Smeekgebed  
 

Zingen: Lied 528: 1,2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen 
              Omdat Hij niet ver wou zijn…. 
 
Moment voor de kinderen  
We kijken naar en zingen mee:   Ga je mee zeg niet nee - YouTube 
 

Schriftlezing Mt 4: 12-22 
 
Zingen: lied 531 Jezus, die langs het water liep… 
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 4-7 
 

Zingen: Lied 681 Veni sancte spiritus 
                          Kom, heilige Geest                 
                          ontsteek het vuur van uw liefde.  
 
Uitleg en verkondiging  
 
Stilte 
 

https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY


Zingen: Maak heel mijn leven tot een lied  
                        (S. de Vries, Liefste lied 2, nr. 37,) 
Melodie: O hoogt en diepte… lied 461 LvdK 

 
1. Maak heel mijn leven tot een lied, 

        ook als de dag verstilt. 
        Maak wie ik ben getuige van 
        uw wezen en uw wil. 

 
2. Niet slechts mijn lippen en mijn hart 

        zijn daartoe instrument. 
        Alleen mijn hele wezen kan  
        pas zingen wie U bent. 
 

4. In wie ik ben, in wat ik doe, 
 in al mijn gaan en staan 

        klinkt zo de lof aan U, mijn God 
        en wordt uw wil gedaan. 
 
    7.Nooit zal mijn leven, dag en nacht, 
       dan zonder zegen zijn. 
       Bij elke voetstap die ik zet 
       bent U zelf het refrein! 
 
Bevestiging van Freek Bouwman tot ouderling -scriba 

 
Vragen 
 
Jawoord en handoplegging 
 
Vraag aan de gemeente (die gaat staan) 
 
Samen zijn we geroepen om God te dienen 
en zien we uit naar Gods nieuwe wereld. 
Daarom: Belooft u uw ambtsdragers  
te omringen met uw meeleven, 

voor hen te bidden, en waar mogelijk hen te helpen? 
 
Zingen: Lied 416: 1 en 2 Ga met God…            
 

De kinderen komen terug 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte  



                        WE GAAN WEER OP WEG 
 
Zingen: Lied 975: 1,2 en 3 Jezus roept hier mensen samen. 

 
Wegzending en zegen, gevolgd door een gezongen 
             ‘Amen, amen, amen’ 
 
 

 
 


