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Thema: Gezocht - Gezien - Geroepen 
m.m.v. Annet Pols (zang) 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 24: 1, 2 en 4 
1. De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 

2. Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

4. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 

Bemoediging en Groet 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 886 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

Lezen   Johannes 1: 35-51 
door Annelie Weedage 
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 volg-
den, 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 An-
dreas, 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’) en hij nam hem mee 



naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar 
voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.)  
De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen 
hem: ‘Volg Mij.’ Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij 
zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de 
wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van 
Jozef, uit Nazaret!’ ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga 
zelf maar kijken,’ zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte 
Israëliet, een mens zonder bedrog.’ ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus ant-
woordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom 
zat.’ ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ Jezus 
vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult 
nog grotere dingen zien.’ ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen 
de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de 
Mensenzoon.’ 

Zingen  Psalm 139: 1 en 2 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Uitleg en verkondiging 

Pianospel 
door Anna Sysling 

Bevestiging ambtsdragers 
Afscheid van aftredende ambtsdrager 
dhr. Henry Veldkamp (ouderling-kerkrentmeester / penningmeester ) 

Presentatie van aantredende ambtsdragers 
dhr. Aart van Putten (ouderling-kerkrentmeester / voorzitter kerkrentmeesters) 
dhr. Taco Sysling (ouderling-kerkrentmeester / penningmeester) 
dhr. Henk Kamstra (ouderling-kerkrentmeester / afgevaardigde classis Veluwe) 

vraag aan ouderling van dienst 
Ds. Kunnen de aantredende ambtsdragers zonder bezwaar bevestigd worden? 
OvD Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht. 
Ds.  Dan stel ik vast dat er geen wettige bezwaren zijn. Zij zijn dus waardig om in het   
 ambt bevestigd te worden, waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft. 
Ds. Loven wij de Heer 
allen Wij danken God. 

Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden 

Zingen  Tui amoris ignem - Lied 681 (Taizé) 
door Annet Pols, Hannie Schuit, Cor Hofstra, Marloes  
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
(vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.) 

nieuwe ambtsdragers knielen en ontvangen Gods zegen 



Aanvaarding en verwelkoming allen gaan staan 
Gemeente, 
dit zijn uw nieuwe ouderling-kerkrentmeesters. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en bediening?  
Ja, dat willen wij van harte. 

Zingen  Lied 416: 1, 2 en 4 
1. 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. 

2. 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. 

4. 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. 

Gebeden 

Start Actie Kerkbalans 
   
Aankondiging collecte  

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
Gesprekje met kinderen 

Slotlied  Blijf in mij - Iona (versie Sela) 
1. Kom je mee en volg je mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij mij dient. 
Laat mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in mij. 

2. Laat je blinde mensen zien 
en maak je slaven vrij? 
Help je armen ongezien 
en doe je dat voor mij? 
Doe je vreemdelingen recht, 
zoals ik je heb gezegd? 
Ik beantwoord hun gebed 
in jou en jij in mij. 

3. Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in mij. 
En mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak ik de mensen aan 
in jou en jij in mij. 

4. Heer, uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 

Wegzending en zegen 


