


Muiderkerk, Zondag 16 mei 2021

Muziek: Bach, J.S. (1685-1750): Präludium in G BWV 541


Welkom en mededelingen (ambtsdrager)

Aansteken van de kaarsen door de ambtsdrager
Groet ambtsdrager en voorganger
We gaan staan
Aanvangslied (zangers): Psalm 27:1 en 2

Groet en bemoediging:
De Eeuwige is met U!
Ook met u zij de Eeuwige!
Onze hulp is de Naam van de levende God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gods genade en vrede zij met u allen
En met onze wereld. Amen
We gaan zitten
Kyriëgebed
Laten we God aanroepen om ontferming voor de nood van de
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wereld,
En daarom bidden wij en zingen

Én laten we Gods naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent
geen einde
Glorialied (zangers): lied 640 F


Inleiding / Gebed
Lezingen
I Samuël 3: 1-15
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1 Samuël, een jongen nog, stond in dienst van JHWH, voor het
aangezicht van Eli. Het woord van JHWH geschiedde zelden in
die dagen. Geen enkel visioen brak door.
2 En het geschiedde op die dag dat Eli zich neerlegde op zijn
plaats. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet
meer kon zien.
3 Maar de lamp van God was nog niet gedoofd. Ook Samuël
legde zich neer in de tempel van JHWH, daar waar de ark van
God was.
4 Toen riep JHWH naar Samuël en hij zei: Hier ben ik.
5 Maar hij rende naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt immers
naar me geroepen. Maar deze zei: Ik heb niet geroepen, keer
terug en leg je neer. En hij ging en legde zich neer.
6 Maar JHWH drong aan en riep Samuël opnieuw. Toen stond
Samuël op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt immers
naar me geroepen. Maar deze zei: Ik heb niet geroepen, mijn
zoon. Ga terug, leg je neer.
7 Maar Samuël kende JHWH nog niet. Ook was hem nog nooit
een woord van JHWH geopenbaard.
8 En JHWH drong aan en riep Samuël voor de derde maal.
Toen stond hij op, ging naar Eli en zei: Hier ben ik, u hebt
immers naar mij geroepen. En Eli begon door te krijgen dat
JHWH naar de jongen riep.
9 Eli zei tegen Samuël: Ga en leg je neer. Het zal geschieden
dat als hij naar jou roept, zeg dan: Spreek JHWH, want uw
knecht hoort. En Samuël ging en legde zich neer op zijn plaats.
10 Toen kwam JHWH, trad naderbij en riep zoals de andere
keren ‘Samuël, Samuël!’ En Samuël zei: Spreek, want uw
knecht hoort.
11 JHWH sprak tegen Samuël: Zie, ik zelf ben bezig een woord
te doen in Israël, dat beide oren zal laten tuiten van ieder die
het hoort.
12 Op die dag zal ik laten opstaan voor Eli alles wat ik
verwoord heb over zijn huis, van het begin tot het einde.
13 Want ik heb hem te kennen gegeven dat ík zijn huis voor
altijd zal berechten om het onrecht waarvan hij geweten heeft.
Want zijn zonen hebben God geminacht en hij heeft hen niet
eens berispt.
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14 Daarom heb ik het huis van Eli gezworen:
Het onrecht van het huis van Eli met slachtoffer en met
graanoffer
zal in eeuwigheid niet verzoend worden.
15 En Samuël bleef tot aan de ochtend neerliggen, en opende
toen de deuren van het huis van JHWH.
(Vertaling gerhardscholte@2021)
Markus 1: 14-20
14 Nadat Johannes was overgeleverd
is Jezus naar Galilea gekomen,
en hij begon het goede nieuws van God te verkondigen.
15 Hij zei: Het tijdstip is vervuld
en het koningschap van God is nabijgekomen!
Keert u om en vertrouwt u toe aan het evangelie!
16 Voorttrekkend langs de zee van Galilea
zag hij Simon en Simons broer Andreas met hun werpnetten
bezig in de zee. Want zij waren vissers.
17 Jezus zei tegen hen: Komt hierheen, achter mij aan
en ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden!
18 Meteen lieten ze de netten los en volgden hem.
19 En een stukje verdergelopen
zag hij Jakobus de zoon van Zebedeüs en zijn broer Johannes,
en die waren in de boot bezig
hun netten in orde te brengen.
20 Meteen riep hij hen.
En zij lieten hun vader Zebedeüs,
met de loonarbeiders achter in de boot.
En zij kwamen daarvandaan
en gingen achter hem aan.
(Vertaling gerhardscholte@2021)
Lied (zangers): 531:1, 2, 3.
Overdenking
Korte stilte
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Pianomuziek: Mozart, W.A.: Laudate Dominum



Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader (ieder in eigen taal zachtjes meespreken)

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
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

Slotlied (zangers): 762: 1, 2, 3, 6
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Na het slotlied gaan we staan


Wegzending en zegen

Allen beamen zachtjes de zegen:

We gaan weer zitten
Orgelspel: Bach, J.S. /Alec Rowley: Den alten Menschen
Kränke, dass der neu'leben mag! (cantate BWV 22)
Groet ambtsdrager en voorganger
Zij verlaten als eerste de kerk.
U wordt naar de uitgang begeleid
Na afloop is er geen koffiedrinken.
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Aan deze dienst deden mee:

Voorganger: ds. Gerhard Scholte

Ambtsdrager: Esger Renkema
Organist: Huib van den Doel
Kyriëgebed: Marijke Genuit
Schriftlezing: Esger Renkema
Zanggroepje: Arien Blees, Sieb Tieleman, Marijke Ekkelboom,
Esther Opgenoort
Kindernevendienst: Diemer de Vries
Koster: Willemien Kuitenbrouwer
Dorpelwachter: Leo Hagedoorn
Camera: Rein van der Gaag
Informatie over de collectes:
We komen nog steeds hoofdzakelijk virtueel bijeen, dus we
collecteren via overmakingen. We collecteren voor vier doelen.
Het is fijn als u uw totale bijdrage voor deze maanden in één
of twee keer overmaakt. Wilt u daarbij aangeven hoe u uw gift
wilt verdelen over de verschillende doelen? Wij zorgen er dan
voor dat uw gift op de juiste plek terecht komt.
De doelen zijn:
Doel 1 is voor onze wijkdiaconie, doel 2 is voor stedelijke
diaconale doelen en voor werk van het werelddiaconaat in
Oeganda, en doel 3 is voor onze wijkkerk. De deurcollecte
(doel 4) is in mei en juni voor het drugspastoraat. Het
drugspastoraat organiseert activiteiten voor mensen die in de
klem van hun verslaving vastzitten en in deze (corona)tijd ook
nog eens aan huis gekluisterd zijn. Wilt u bij uw overschrijving
vermelden voor welk doel of welke doelen het geld bestemd is?
U kunt uw collectebijdrage overmaken op rekening IBAN NL76
INGB 000 035 0471 t.n.v. Protestantse Gemeente inz.
Muiderkerk.
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