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Zondag 17 januari 2021 
te Boxtel 

thema: geroepen 
 
Aanvangswoord 

Op deze derde zondag van de Verschijning van de Heer lezen wij 
hoe Jezus leerlingen om zich heen verzamelt. Daarmee begrijpen 
wij meteen wat de gemeente in eerste instantie voorstelt: een 
leerschool voor het goede leven. Ook een kerkdienst draagt dit 
karakter van een leerschool, zoals het oude woord 
godsdienstoefening al zegt. Wij lezen hoe wij worden geroepen om 
onze talenten in dienst te stellen van de vrede van het koningschap 
van God. Als teken daarvan ontsteken wij nu ons licht aan de kaars 
van Pasen. 

 
Aansteken van de kaarsen op tafel 
 
Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis Lied 280:1, 6 en 7 
 
Bemoediging en drempelgebed 

Wij stellen ons vertrouwen op de naam van de Eeuwige 
Die ons in zijn dienst wil nemen. 
Als mensen met ieder een eigen leven, 
een ander verleden en andere dromen 
willen wij samen gaan vieren, 
dat Een onze naam heeft geroepen. 
Moge Die in ons midden zijn, 
ons opwekken tot leven. 
Dan zullen wij gesterkt worden 
om te leven in één Geest. 
Amen. 

 
Zingen:  Lied 42:1, 3 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Jesaja 6:1-8 

 

Toelichting 
 
Zingen: De Gloriahymne (uit Lied 299e) 
 
Evangelielezing: Lucas 5:1-11 
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Acclamatie: Dat uw woorden in ons branden, 
 als een vuur voor hart en handen,  
 als een licht voor ons uit 
 
Toelichting 
 
Muziek 
 
Zingen:  Jezus die langs het water liep (Lied 531:1, 3) 
 
Gebeden 
 
 Voorbeden 
 Stil gebed 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Zending en zegen 
 Met wind in de haren 
 en zon in de rug 

 ligt het land voor ons open. 
 Met Hem aan je zij, 
 met Hem op je pad, 
 geen kwaad zul je duchten 
 want Hij is nabij. 

 Jij bent nabij, 
 want jij bent nabij. Amen. 


