17 maart 2019 – 17.00 uur – W Hoorn
orgel: Harry Kroeske
schriftlezing: Mijndert Blijdorp
Votum en zegengroet
NPB Psalm 100
Gebed
Lezen: Johannes 1,35-51
Zingen: GK 198 (GK06 gz62) (Ik ben de weg zo zegt de Heer)
Preek over Johannes 1,43-51
Amenlied: GK ps139: 1 en 2
Lezen van het Avondmaalsformulier (5) incl. geloofsbelijdenis
Viering (tijdens de viering zingen: LB 221 (GK06 gz174) – Zo vriendelijk en veilig als het licht
Dankgebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Zegen

17 maart 2019 – 17.00 uur – W Hoorn
orgel: Harry Kroeske
schriftlezing: Mijndert Blijdorp
Votum en zegengroet
NPB Psalm 100
1 Juich, alle volken, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.
2 Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
3 Trek zingend in een blijde stoet
zijn voorhof in, want Hij is goed.
Hef voor zijn naam een loflied aan.
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan.
Gebed
Lezen: Johannes 1,35-51
35

De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36Toen hij Jezus voorbij

zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met
Jezus mee. 38Jezus 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 logeert u?’ 39Hij 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.
40

Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas,

de broer van Simon Petrus. 41Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij
hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 42en 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’).
43

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen

hem: ‘Ga met mij mee.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45Hij
kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet
geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit
Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.

47

Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’

48

‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je

riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van
Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag
zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51‘Waarachtig, 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: GK 198 (GK06 gz62) (Ik ben de weg zo zegt de Heer)
l Ik ben de weg, zo zegt de Heer,
de toegang tot de Vader,
de echte jakobsladder,
de enige weg omhoog.
2 Ik ben de waarheid, zegt de Heer,
een mens van nieuwe waarde.
Wie Jezus ziet op aarde
heeft werkelijk God gezien.
3 Ik ben het leven, zegt de Heer,
het doel voor alle mensen
is God te leren kennen,
een andere weg loopt dood.
4 Ik ben de weg, zo zegt de Heer,
de waarheid en het leven.
Heer Jezus, wil ons geven
die enige weg te gaan.
Preek over Johannes 1,43-51
43

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen

hem: ‘Ga met mij mee.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45Hij
kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet
geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit
Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.
47

Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’

48

‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je

riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van
Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag
zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51‘Waarachtig, 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.’
Amenlied: GK ps139: 1 en 2
1 Heer, U doorgrondt mij van omhoog,
mijn hart ligt open voor uw oog.
U kent mijn zitten en mijn gaan,
mijn denken zelfs kunt u verstaan.
Waar ik ook ben, U komt mij tegen,
U bent vertrouwd met al mijn wegen.
2 Mijn mond spreekt nog geen enkel woord,
of U hebt alles reeds gehoord.
Omgeeft mij niet aan elke kant
op heel mijn pad uw sterke hand?
Mijn kennis is te klein bevonden,
ik kan dit alles niet doorgronden.
Lezen van het Avondmaalsformulier (5) incl. geloofsbelijdenis
Viering (tijdens de viering zingen: LB 221 (GK06 gz 174)
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Dankgebed
Collecte
Slotzang: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht , als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van Uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit;
stralend van vreugde, getooid als een bruid
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Zegen

