
Derde zondag na Epifanie 

 

24 januari 2021 

 

 

 

Dienst van Woord en Gebed 

Waarin Greet Jongkind en Henny Blom bevestigd worden als diaken en ouderling/kerkrentmeester 

En Jenneke de Hoop wordt voorgedragen om in de eredienst de taak van de diaken waar te nemen. 

 

In deze dienst: 

Voorganger  Ds. Roel Braakhuis 

Organist  Wim Voorrips 

Ouderling  Willie Kok (L) 

Diaken   Yvon van Loon 

Lector   Ton Bos 

Koster    

 

 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

 



Inleiding op de dienst.  

Waarin Jenneke de Hoop wordt voorgedragen om mee de taak van de diaken te vervullen in de 

eredienst. 

 

Gebed om ontferming 

afgesloten met: 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

 Lezing   1 Samuael 3, 1 – 10. 

 

31De 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. 2Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. 
Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom 
van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ 
antwoordde Samuel. 5Hij 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, 6riep 
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.’ 7Samuel had 
de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door 
het woord tot hem te richten. 8Opnieuw 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. 9Hij 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, 10en 
de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel 
antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 
 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  317, Grote God, Gij hebt het zwijgen, 1 en 2. 

 

Lezing  Marcus 1, 14 - 20 
 
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws 
verkondigde. 15 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.’ 16 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. 
17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen lieten ze 
hun netten achter en volgden hem. 19Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn 
broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20en direct riep hij 
hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem. 
 



l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel 531, Jezus die langs het water liep. 1 en 2. 

 

Bevestiging van Greet Jongkind als diaken en Henny Blom als ouderling/kerkrentmeester. 

 

Voorganger: 

Beste Henny en Greet, 

De gemeente heeft jullie uit haar midden gekozen om ambtsdrager te zijn en zo mee te werken aan 

het besturen van onze gemeente. Jullie hebben deze keuze aanvaard en niemand heeft daartegen 

iets in gebracht. Zo zijn wij nu vrij om jullie te bevestigen als ambtsdragers. 

In het verleden zijn jullie al eens als ambtsdragers bevestigd en hebben jullie beloofd geheim te 

houden wat jullie in tijdens jullie ambtsperiode hebben gehoord. Een plicht die nog steeds geldt en 

nu niet hoeft te worden vernieuwd. 

 

Henny en Greet gaan staan 

 

Bij het aanvaarden van jullie ambt vraagt de gemeente jullie antwoord op de volgende vragen: 

Vertrouwen jullie er op dat in de keuze van de gemeente ook God zijn stem laat horen? 

Zijn jullie bereid om trouw en met goede moed jullie ambt te vervullen naar jullie talenten en jullie 

draagkracht en beloven jullie daarin betrouwbaar te zijn voor God en voor de mensen? 

Henny, Wat is daarop jouw antwoord? 

Henny: Ja daartoe ben ik bereid. 

Greet, wat is daarop jouw antwoord? 

Greet: Daartoe ben ik bereid 

 

Voorganger: 

Laten wij God bidden om zijn Geest en zegen over jullie: 

(gebed) 

 

Gemeente, hier zijn onze nieuwe ambtsdragers. 

Wij begroeten hen met vreugde en  

wij beloven hen te waarderen en te steunen 

bij hun werk voor ons allen. 

 

Orgelspel 794: Gods zegen bidden wij je toe 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel      823, 1,2,4 en 5. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede 

 

Stil gebed 



 

Onze Vader 

Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

  

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 425, Vervuld van uw zegen 

  

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. 

 


