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Voorganger: Mevr. Liesbeth Winters-Jonas 
Ouderling: Mariska Visscher 
Organist: Jannes Lopers 
 
Thema: Geroepen worden 
 
Welkom/ mededelingen: 
 
Intochtslied: Psalm 33: 1 en 6 (tekst uit de nieuwe psalmberijming) 
 
Woorden van Jesaja:  
Toen hoorde ik de stem van de Heer die vroeg: 
Wie zal ik zenden? 
Wie zal gaan in onze naam? 
Ik antwoordde: Hier ben ik, zend mij." 
 
Jesaja (6,8) 
 
Stil gebed: 
 
Groet en bemoediging: 
Uitleg thema: Geroepen worden 
 
Zingen Lied 975: 1 en 3 Jezus roept hier mensen samen, die woord, gebed en lied, Gods 

aanwezigheid beamen. 
 
Verootmoediging/genadeverkondiging: 
 
Wet en genade: Lezen: Ef 4: 1-7 
41Jullie weten dat ik in de gevangenis zit omdat ik de Heer dien. Vanuit de gevangenis vraag 
ik jullie om te leven op een manier die bij christenen past. 
God heeft jullie uitgekozen. 2Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en 
geduldig. Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar. 3De heilige Geest heeft ervoor 
gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in 
vrede met elkaar te leven. 
 
4Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door 
God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. 5Jullie hebben dezelfde 
Heer, hetzelfde geloof, dezelfde doop. 6En jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle 
mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen, hij geeft leven aan alles en iedereen, hij is 
aanwezig in alles en iedereen. 
 
Zingen als gebed om het begrijpen van Gods woord:  
Lied 314 Here Jezus om uw woord, zijn wij hier bijeen gekomen.  
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst. (verhaal: wees een licht in de wereld) 
Als wegzendlied zingen we: LICHT // Officiële videoclip // Themasong #LICHT campagne - 
YouTube 
 
Lezing: Jesaja 49: 1 en 6-7 
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Eilanden, hoor mij aan, 
verre volken, luister aandachtig. 
Al in de schoot van mijn moeder 
heeft de HEER mij geroepen, 
nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. 
2 
(5Toen sprak de HEER –) 
6 
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 
om de stammen van Jakob op te richten 
en de overlevenden van Israël terug te brengen, 
dat is nog maar het begin. 
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 
opdat de redding die Ik brengen zal 
tot aan de einden der aarde reikt.’ 
7 
Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, 
tegen hem die smadelijk veracht wordt, 
die door vreemde volken wordt verafschuwd, 
die dienaar is van vreemde heersers: 
Koningen zullen dit zien en opstaan, 
vorsten buigen diep voorover, 
omwille van de HEER, die betrouwbaar is, 
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. 
 
Zingen: Lied 331 Roep onze namen ( 5x zingen met verschillende dynamiek) 
 
Lezing: Mat 4: 12-22 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij 
keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied 
van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 
15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, 
Galilea van de heidenen, luister: 16 
Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw 
van de dood werden door het licht beschenen.’ 17 
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het 
koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en 
zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen 
hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun 
netten achter en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de 
zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met 
het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader 
Zebedeüs achter en volgden Hem. 
 
Zingen: Lied 531 Jezus die langs het water liep  
 
Verkondiging: Wat betekent roeping? (1) - YouTube  
 
Zingen/luisteren: Gods verhaal gaat door | Sela - YouTube 
 
Dankgebed: 
 
Collecte: 
 
Slotlied: ELB 212: 1 en 2 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Samen op weg 
gaan, dat is ons gebed, als een lamp die nog schijnt in de nacht. 
 
Zegen: 
 


