
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel 

Bewerkingen over psalm 67 

 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Kaarsenlied 

 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 
Bemoediging en toenadering (staande) 

o: Onze Hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

o: Wij zijn gekomen om hier samen te vieren  

 wat ons in de week vaak zo slecht afgaat:  

 beeld van U te zijn.  

g:  HEER, 

 LEER ONS DE RECHTE WEGEN TE GAAN.  

AMEN 

 Psalm 67: 1, 3 
 
Korte toelichting op deze dienst 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 150a 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van het woord  
 
1 Samuel 3: 1-10 
De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de 
hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden 
woorden van de HEER en er braken geen visioenen 
door. 2Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. 
Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet 
meer zien. 3Samuel lag te slapen in het heiligdom 
van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was 
bijna uitgedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ 
antwoordde Samuel. 5Hij liep snel naar Eli toe en 
zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar 
Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar 
slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6riep 
de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar 
Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ 
Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn 
jongen. Ga maar weer slapen.’ 7Samuel had 
de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had 
zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het 
woord tot hem te richten. 8Opnieuw riep de HEER 
Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging 
naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch 
geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was 
die de jongen riep. 9Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar 
weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je 
antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ 
Samuel legde zich weer te slapen, 10en 
de HEER kwam bij hem staan en riep net als de 
voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel 
antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 
 

   Lied 905: 1, 2, 4 
 
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 23 januari 2022,  

3e zondag na Epifanie 

(alleen online mee te vieren) 

Vandaag is het de derde zondag na Epifanie, de 

verschijning van de Heer. Jezus is met zijn werk 

onder ons begonnen: Hij verkondigt de grote daden 

van God met woorden en tekenen. Tot aan de 

40dagentijd is de liturgische kleur groen. 

Voorganger: Ds Meindert Burema  

Organist:  Henk Lemckert  

m.m.v. de Corona-zanggroep. 

Ouderling: Henk Oosten 

Diaken:  Paul van Gijzen 

Lector:  Jochum Talsma 



Johannes 1: 35-51 
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. 40Een 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’). 43De 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. 47Jezus 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.’ 
 

 Lied 533: 1, 4, 6 
 
Preek  
 
Moment van stilte 
 

 Lied 377: 1, 4, 6, 7 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte:  Buurt-en-kerkhuis Paardenberg 
2e collecte:  Protestantse Kerk Missionair 
 

Uw collectebijdrage kunt u overmaken naar: NL59 
INGB 0007 8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest 
onder vermelding van de collecte waar het bedrag voor 
bestemd is. Nog makkelijker: geven via uw smartphone, 
zie www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 

 

2e collecte: Fietslessen bij buurt-en-kerkhuis 
Paardenberg  
De Paardenberg is al 25 jaar als buurt-en-kerkhuis 
gevestigd in de Julianakerk, gelegen in de wijk 
Transvaal, een wijk waar heel de wereld woont. De 
fietslessen zijn een van de manieren waarop buurt-
bewoners geholpen worden. Want fietsen is niet 
alleen leuk en gezond – het zorgt er ook voor dat je 
(letterlijk) verder komt in het leven! 

 
Orgelspel 
Bewerking over lied 905 –  
Helmuth Walcha (1907-1991) 
 
Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, VERHOOR ONS. 

• Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  
en leidt ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze  
want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 

   Lied 840 
 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Reminiscence - Edwin H. Lemare (1865-1934) 
 
We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten. 

http://www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm

