
Liturgie zondag 26 januari 2020 

Welkom 

Lied 275: 1,2 en 3 

Votum, groet en drempelgebed 

Lied 275: 5 

Afscheid en herbevestiging ambtsdragers  

Lied 416: 1  

In Memoriam Peter Bezemer 

Lied 416: 1,2,3 en 4  

Gebed om ontferming 

Lied 301k 

Lied 706: 1 en 4 

Moment met de kinderen. 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezing 1: 1 Corinthiers 1: 1 – 9 

11Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, 
en van onze broeder Sostenes. 2Aan de gemeente van God in Korinte, 
geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te 
zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, 
waar dan ook, bij hen en bij ons. 3Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade 
heeft geschonken. 5Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat 
u zegt en al uw kennis 6bewijst dat het getuigenis over Christus bij u 
verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze 
Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. 8Hij is het 
ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen 
op de dag van onze Heer Jezus Christus. 9God, door wie u geroepen bent 
om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 
 

Lezing 2: Mattheus 4: 12 – 22 

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit 
naar Galilea. 13Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan 
het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo ging in 



vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en 
Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, 
Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een 
schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden 
door het licht beschenen.’ 17Vanaf 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. 
 

Lied 531: 1 en 3 

Uitleg en verkondiging, thema: geroepen tot navolging 

Lied: Iona 40: Wil je opstaan en mij volgen?  

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?  

Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?  
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?  
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  
 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
  
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gi j in mij. 

Gebeden 



Inzameling gaven 

Slotlied 905: 1 en 4 

Zending en zegen 

 

 


