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Orde van dienst 
Zondag 24 januari 2021 

 
3e zondag na Epifanie 

 
Protestantse Gemeente De Wijngaard 

Online-dienst vanuit Joriskerk  
 

 

Muziek 
 
Welkom 
 
We luisteren: Lied 210 vers 1 en 2:  
                          God van hemel, zee en aarde 
 

God van hemel, zee en aarde 
Vader, Zoon en heil'ge Geest, 
die ons deze nacht bewaarde, 
onze wachter zijt geweest, 
houd ons onder uw gezag, 
ook in deze nieuwe dag. 
 
Neem mijn dank aan, deze morgen, 
dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 

 
Bemoediging en drempelgebed 
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Gebed om ontferming  
 
We luisteren naar: Lied 299 e:  U alle eer 
 

Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen. 
 
Wij loven U, aanbidden U, 
vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen, 
Vader van mensen! 
Jezus Messias, één met de Vader,  
Lam van God,  
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:  
geef uw ontferming! 
 
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd. 
Amen, amen, amen. 

 

Lezing: 1 Samuël 3 vers 1 – 10 
 
“Geroepen worden…” 
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We luisteren naar: Lied ‘Samuël’ 
   
 Samuël, Samuël, Samuël. 
 
 De tempel ligt al stil 
 een stem klinkt door de nacht. 
 Roept Eli onverwachts 
 net nu je slapen wilt. 
 
 Nee, Eli is het niet 
 tot tweemaal, driemaal toe. 
 Ach Eli is te moe, 
 om wonderen te zien. 
 
 Samuël, Samuël, Samuël. 
 
 Maar weet je Samuël 
 die is van de Heer. 
 Hij roept je vast nog een keer 
 wacht maar, je hoort het wel. 
 
 Zeg dan: Hier is uw knecht 
 ik heb uw stem gehoord. 
 Ik luister woord voor woord 
 naar alles wat U zegt. 
 
 Samuël, Samuël, Samuël. 
 
Lezing uit het Evangelie: Marcus 1 vers 14 - 20 
“Beschikbaar zijn …” 
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We luisteren naar: Lied 531: 
               Jezus die langs het water liep 

 
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. 
 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
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. 
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Gebeden 
na stilgebed 

gezongen ‘Onze Vader’ (Lied 1006)   

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen.  
Geeft dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar een.  

Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn,  
In uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien zal zijn. 

Help ons samen goed te leven  
en te doen wat u graag wilt,  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild. 

en vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan.  

Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar.  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven,  
dat u onze wereld leidt.  
Met uw licht helpt u ons verder  
Hier en nu en straks. Altijd.  
Amen, amen. 
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Mededelingen 
Zegen 
 
We luisteren naar: Lied 416:  

             Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde je bewaren. 
In de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten. 
In Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-. 
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