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Orgelspel: korte prelude van J.S. Bach
Welkom en mededelingen
Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde geschapen heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Genade zij u en vrede
van God onze Vader,
door Jezus Christus, onze Heer
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen

Psalm 134: 1, 2 en 3
1 Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
2 Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3 Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.
Terug naar boven
Kyrie gebed
Gloria: ‘Allein Gott’ van O. Dienel (orgel)
Schriftlezing: Jeremia 1, 4-10
4 De

HEER richtte zich tot mij: 5 ‘Voordat ik je vormde in de
moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de
moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet
voor alle volken gemaakt.’ 6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik
kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7 Maar
de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot
iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag.
8 Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je
redden – spreekt de HEER.’ 9 En de HEER strekte zijn hand uit,
raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn
woorden in jouw mond. 10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag
over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te
verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen
en te planten.’
Gesproken lied met vrije orgelmuziek:
‘De profeten die je kent’, uit: Zingend Geloven 4, 49
Schriftlezing: Marcus 1, 14-20
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea,
waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: ‘De
14

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. 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van
jullie vissers van mensen maken.’ 18 Meteen 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, 20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de
dagloners achter in de boot en volgden hem.
Lied 531 - 2 stemmig gezongen door Anneke en Rijk
1 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.
2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 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.
Verkondiging
Lied: ‘Kom en volg mij’ uit: Voor Onderweg 3, opname uit de
intrededienst van ds. Esther de Paauw
Gebeden
Lied 836: 2, 4 en 5
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Zegen
Orgelspel: Fuga van J.S. Bach
Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk
Het orgel wordt bespeeld door Rijk Jansen
Solozang en declamatie: Anneke Jansen
Bericht van de Diaconie
De diaconale collecte is aanstaande zondag bestemd voor
Syrische Vluchtelingen (KIA Noodhulp).
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem
gewelddadige burgeroorlog.
Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in
voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië.
De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.
Kerk in actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en
kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen
voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar
onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat
vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij
psychologische hulp.
Verder delen zij medische en hygiëne pakketten uit en
verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
De tweede collecte is voor de kerk.
U kunt:

- via

de Scipio-App (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en
vanuit dit tegoed een bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.
- via www.skgcollect.nl/9 7 een bijdrage doen (iDeal).
- uw gift

ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373
7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake
Kerkelijke activiteiten.
De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.

