
 
 
 

Tevoorschijn geroepen 
 

 
 

Een os herkent zijn meester, 

een ezel kent zijn voederbak, 

maar mijn volk mist elk inzicht, 

leeft in onwetendheid  

Jesaja 1 

 
 

… nu zijn je lippen gereinigd, je schuld is geweken, 

je zonden tenietgedaan  

Jesaja 6 

Roepingsvisioen Jesaja - Bronsreliëf, Alexander Silveri  

in de Arcade van slot Saint Martin bij Graz. 

 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over lied 103 c: Loof de Koning, heel mijn wezen - 
Gijsbert Kok 
 
Verwelkoming  
 
De kaarsen worden aangestoken. 
o:  Licht van God. 
 Want bij u is de bron van het leven, 
 door uw licht zien wij licht. 
 
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: God, in uw licht staan wij onwennig.  
 Wie zijn wij dat Gij ons roept,  
 dat Gij ons vinden wilt?  
G:  MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD  
 MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN 
 

 Psalm 67: 1 

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 24 januari 2021 

3e zondag na Epifanie (Verschijning van de Heer) 

De liturgische kleur in de tijd tot Aswoensdag is groen, 

de kleur van de verwachting. 

Voorganger: Ds Matin Koster 

Organist:  Gijsbert Kok  

Ouderling:  Hans Bergwerff 

Diakenen: Paul van Gijzen 

Lector:   Christiaan Scheen 

Er zijn helaas (tijdelijk) geen zangers in de kerk.  

U kunt de liederen natuurlijk thuis wel uit volle 

borst meezingen!  



Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 827: 1, 4 
 
 

Woord 

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

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Jesaja 1:1-3 en Jesaja 6 
Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over 
Juda en Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz 
en Hizkia in Juda regeerden. Aanklacht tegen Israël en 
Jeruzalem 2Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de 
HEER heeft gesproken: Ik heb mijn kinderen opgevoed 
en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand 
gekomen. 3Een rund herkent zijn meester, een ezel kent 
zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk 
leeft in onwetendheid. 

6 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, 
gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van 
zijn mantel vulde de hele tempel. 2Boven hem 
stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee 
om het gezicht en twee om het onderlichaam te 
bedekken, en twee om mee te vliegen. 3Zij riepen 
elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de 
hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 
majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de 
deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich 
met rook. 5Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet 
zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, 
en ik leef te midden van een volk dat onreine 
lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de 
koning, de HEER van de hemelse machten, 
gezien.’ 6Toen nam een van de serafs met een tang 
een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee 
op mij af. 7Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 
‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je 
zonden zijn tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de 
stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie 
kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, 
stuur mij.’  

9Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen 
dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het 
niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.” 10Maak 
het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, 
smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun 
ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot 
hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet 
naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’ 11Ik 
vroeg: ‘Hoe lang, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Totdat de 
steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen 
mens meer woont, tot heel het land verwoest is, 
één grote woestenij. 12Totdat de HEER de mensen 
heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst 
in het land. 13En als er nog een tiende deel 
achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals 
een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. 
Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die 
stronk is heilig.’ 
 

   Lied 413: 2 
 
Marcus 1:1-3 en 16-20 
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik 
zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 
3Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van 
de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’  

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. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal 
van jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen 
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, 20en direct riep 
hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de 
dagloners achter in de boot en volgden hem. 
 

   Lied 832 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

 Lied 531: 1, 2  
 

  



Antwoord 
 

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

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of 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 
 

1e Collecte: Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg 
De Paardenberg is een buurt-en-kerkhuis in 
Transvaal, een wijk waar heel de wereld woont. De 
Paardenberg is gevestigd in de Julianakerk. Het buurt-
en-kerkhuis bestaat al meer dan 25 jaar en is niet 
meer weg te denken uit de wijk.  In de Paardenberg 
staat de omgang met elkaar centraal. Je vindt er 
allerlei soorten activiteiten die mensen met elkaar in 
contact brengen. Drie vaste krachten en meer dan 70 
vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen die behoefte 
heeft aan een van de activiteiten er ook daadwerkelijk 
terecht kan. Er is drie keer per week een 
inloopspreekuur waar mensen hun problemen 
kunnen delen met getrainde vrijwilligers. Elke 
donderdag is de Paardenberg uitdeelpunt van de 
Voedselbank.  Elke eerste zondag van de maand wordt 
in De Paardenberg ook een viering gehouden.  De 
Diaconie ondersteunt dit werk van harte. Met uw gift 
kunnen ze in de Paardenberg dit belangrijke werk 
blijven doen.  
2e Collecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk.  
“Een kerk van betekenis”. 
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. 
Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel 
koffietentje voor mensen die een praatje willen. 
Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding 
met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van 
betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat 
het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, 
want zo zijn we een kerk van betekenis. 
 

Orgelspel 
Allegro moderato uit Sonate 1 in Es BWV 525 –  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
a: 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 leid 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 1010: 2, 4 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Allegro molto uit Sonate 1 in D. –  
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
 

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

