Orde van dienst
voor de viering van
23 januari 2022 in de
Bergsingelkerk te Rotterdam

De Heilige Schrift
- Zondagsgebed
- Inleiding op de lezingen

4e zondag van Epifanie
- Schriftlezing:

1 Samuël 3:1-10

Kleur: groen
Voorganger:
Organist:
Lector:
M.m.v.:
Pianiste:

Elbert Grosheide
Edwin Vooijs
René IJpenga
Cantorij Bergsingelkerk
Sterre Hond

Mededeling m.b.t. het zingen:
Het intochtslied en het slotlied kunnen door de
gemeente (zachtjes) worden meegezongen. De overige
liederen worden nog door de leden van de cantorij
gezongen.

Opgang
- Klokken luiden
- Vleugelspel Allegro uit Sonate in Es
J. Haydn (Hob. XVI: 49, deel)
- Welkom door de ouderling van dienst
Intrede
(allen gaan staan)
- Bemoediging
V:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
G:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
- Gebed van toenadering
V:
O God, keer U naar ons toe
G:
En doe ons weer leven met hart en ziel.
V:
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
G:
en geef ons uw heil
V:
O God! Hoor ons gebed
G:
en laat ons geroep tot U komen. Amen
- Intochtslied:
Lied 276: 1 en 2
(allen gaan zitten)
- Kyriëgebed, met gezongen responsie

- Glorialied:

Lied 305

Samuel geroepen
31De 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
nog niet gedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,
hier ben ik,’ 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.’
- Zingen:

Lied 316

- Schriftlezing:

Marcus 1:14-20

14

Nadat Johannes gevangengenomen was, ging
Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws
verkondigde. 15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom
tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’
Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen
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.
- Zingen:

- Slotlied:

Lied 756: 1 t/m 5

- Zending en Zegenbede
G:

Amen, amen, amen! (gezongen)

- Vleugelspel Études de Concert - Waldesrauschen
F. Liszt (S. 145 - No. 1)

- Vleugelspel:

Sinfonia uit Partita 2
J.S. Bach (BWV 826)

- Zingen:

Lied 531

Gaven en Gebeden
- Inzameling van de gaven
(digitaal, zie ook zondagsbrief)
Rekeningnummer Kerk:
NL61 INGB 0000 0188 07
Rekeningnummer Diaconie:
NL26 INGB 0000 1523 27
- Voorbede, met gezongen responsie

- Onze Vader

(allen gaan staan)

Lied 339a - Acclamatie

- Overweging

- Stilgebed

Zending en Zegen

