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Op de omslag: de apostelbeelden van de Notre Dame in Parijs 
ontsnapt aan de brand van 2019; wachtend op restauratie in  

een hal in Perigueux, Dordogne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Mimi Emmelot 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Tanja de Kam 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 
Er wordt gezongen: “God heeft het eerste woord” 

(Lied 513: vers 1 t/m 4) 

 
Onze hulp  
 
Met de kinderen 
 
Kyrie responsie: “Kyrie eleison” (Lied 301k) 
 
Er wordt gezongen: “Breek, aarde, uit in jubelzangen” 

(Psalm 66: vers 1) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Jesaja 42:1-12 
 

Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgespreid 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 
Zing voor de HEER een nieuw lied, 
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laat zijn lof klinken van de einden der aarde, 
jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, 
jullie, eilanden, en allen die daarop wonen. 
Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, 
de tentenkampen waar de stam Kedar leeft; 
laten de rotsbewoners uitbarsten in gejuich, 
luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen. 
Laten zij eer bewijzen aan de HEER 
en zijn lof verkondigen op de eilanden. 

 
Er wordt gezongen: “Breek, aarde, uit in jubelzangen” 

(Psalm 66: vers 3) 

 
Schriftlezing: Johannes 1:35-41 
 

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 
Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ De 
twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus 
draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat 
zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal 
‘meester’), ‘waar verblijft U?’ Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het 
zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had 
gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze 
bleven die dag bij Hem. Een van de twee die gehoord hadden wat 
Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van 
Simon Petrus. Meteen zocht hij zijn broer Simon op, en hij zei tegen 
hem: ‘Wij hebben de messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) 

 
Er wordt gezongen: “Vreemden zijn wij” 

(Lied 813: vers 1 t/m 6) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek gevolgd door: “Dat wij onszelf gewonnen geven” 

(Lied 816: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 

ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef 

ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 

van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in 

eeuwigheid. Amen. 

 
Er wordt gezongen: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” 

(Slotlied 834: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

  

Leo Kramer 
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