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Orgelspel   
 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

 Allen gaan staan – indien mogelijk 
 
 
Opening - Bundel 1 – Vol van verwachting.  C.1 en 2 
 
 
Drempeltekst  - Matteüs 3,1-2 
 

 In die dagen treedt Johannes de Doper aan 
 Predikend in de woestijn van Judea, zeggend: 
  Bekeert u! 
  Want genaderd is het koninkrijk der hemelen! 
  
   Gemeente gaat zitten 
 
 

Opening - Bundel 1 – Vol van verwachting.  C.3 
 
 
Ten geleide – stilte  
 
 
Lied 323 – Hoor. Maar ik kan niet horen 
 
 
Schriftlezing - Matteus 4,12-25    Naardense vertaling 
 
Als Jezus hoort dat Johannes is overgeleverd, 
wijkt hij uit naar Galilea. 
Hij laat Nazaret achter zich en komt aan en gaat wonen 
in Kafarnaoem aan de zee, in de gebieden van Zebulon en Naftali; 
zodat vervuld wordt wat is gesproken door de profeet Jesaja 
als hij zegt: 
 



  

 land van Zebulon en land van Naftali, aan de weg naar zee, 
aan de overkant van de Jordaan, Galilea der volkeren: 

 de gemeenschap die neerzit in duisternis 
ziet een groot licht en wie neerzitten 
in een streek vol schaduw van dood, 
hun is een licht opgegaan !   (Jes. 8,23; 9,1) 

  
Van dan af begint Jezus te prediken; hij zegt:  

bekeert u,- 
want genaderd is het koninkrijk der hemelen! 

Omwandelend langs de zee van Galilea ziet hij twee broers: 
Simon die Petrus heet en Andreas, zijn broer; 
zij werpen een werpnet uit, de zee in; 
want zij zijn vissers geweest. 
Hij zegt tot hen: 

hierheen, achter mij aan 
en ik zal u vissers van mensen maken! 

Zij laten meteen hun netten achter en volgen hem. 
 
Daarvandaan verderlopend ziet hij twee andere broers, 
Jakobus van Zebedeüs en Johannes, zijn broer, 
in het schip met Zebedeüs, hun vader, bezig hun netten te klaren; 
hij roept hen 
en zij laten meteen het schip en hun vader achter en volgen hem. 
  
Hij trekt rond in heel Galilea; 
hij geeft onderricht in hun samenkomsten, 
predikt de aankondiging van het koninkrijk 
en geneest elke ziekte en elke kwaal in de gemeenschap. 
  
Wat over hem te horen is komt tot in heel Syrië; 
ze brengen tot hem allen die het kwalijk hebben, 
door velerlei ziekten en pijnen vastgehouden, 
van demonen bezetenen, maanzieken en verlamden, 
en hij geneest ze. 
  
Vele scharen volgen hem, vanaf Galilea en Dekapolis, 
Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse. 
 



  

Lied 534 – Hij die de blinden weer liet zien 
 
 
Toespraak     
 
 
Orgelspel  
 
 
LIED – Bundel 19 – Lied van Paulus 

 
 

Voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
 
Slotlied BUNDEL 33 – Lied om zegen C.1 en 2 
 
 
Slotwoord en zegenwens 
 
 
Vervolg  BUNDEL 33 – Lied om zegen C.3 
 
 
Orgelspel  
 
 
 

Collecten bij de uitgang 
 
 

 
 
 


