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Vrije Evangelische Gemeente
Dordrecht

Orde van dienst   
12 februari 2022

Voorganger: Ds. Han Cuperus
Ouderling van dienst: Ineke Hageman
Organist : Cor Groenendijk
Lezer: Ineke Hageman
Gastvrouw: Riet Heijlaerts
Kosters: Hilda en Jan Popijus
Collectes bestemd voor Eigen gemeente

Mercy Ships

Welkomstwoord en mededelingen door 
ouderling van dienst

aansteken van de kaarsen

(gemeente gaat - indien mogelijk - staan)

We zingen: Wij komen als geroepen
NLB 612 – vers 1
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Wij komen als geroepen - NLB 612 – vers 1

Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
Heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten de toekomst 
de mede erfgenaam

Bemoediging en groet 

We zingen: Wij komen als geroepen
NLB 612 – vers 2 en 3
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Wij komen als geroepen - NLB 612 – vers 2

Geroepen om te leven,  
gehouden aan het woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

Wij komen als geroepen - NLB 612 – vers 3

Getekend voor ons leven
als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht. 

God,  breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!
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Gebed

We zingen: Uw woord omvat mijn leven
NLB 119a: vers 1,2,3 en 4

Uw woord omvat mijn leven - NLB 119a: vers 1

Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.
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Uw woord omvat mijn leven - NLB 119a: vers 2

Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

Uw woord omvat mijn leven - NLB 119a: vers 3

Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.
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Uw woord omvat mijn leven - NLB 119a: vers 4

God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!

Ineke  leest uit het eerste testament

1e lezing: 
Jesaja 6: 1 – 8
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Jesaja 6: 1 – 8

Jesaja geroepen
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, 
gezeten op een hoogverheven troon. De zoom 
van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven 
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. Zij riepen elkaar toe:

‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse 
machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 
majesteit.’ Door het luide roepen schudden de 
deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde 
zich met rook. Ik 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
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eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse 
machten, gezien.’ Toen nam een van de serafs 
met een tang een gloeiende kool van het altaar 
en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn 
mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen 
gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn 
tenietgedaan.’ Daarop hoorde ik de stem van de 
Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens 
ons gaan?’

Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

We zingen: Heilig, Heilig, Heilig! Heer God almachtig
NLB 405: vers 1,3 en 4
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Heilig, Heilig, Heilig! Heer God almachtig - 405: vers 1

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, Heilig, Heilig! Heer God almachtig - 405: vers 3

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
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Heilig, Heilig, Heilig! Heer God almachtig - 405: vers 4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Ineke leest uit het tweede testament: 

Lucas 5: 1-11
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Lucas 5: 1-11

Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

Toen hij eens aan de oever van het Meer van 
Gennesaret stond en het volk zich om hem 
verdrong om naar het woord van God te 
luisteren, zag hij twee boten aan de oever van 
het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, 

ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte 
in een van de boten, die van Simon was, en 
vroeg hem een eindje van het land weg te 
varen; hij ging zitten en gaf de menigte 
onderricht vanuit de boot. Toen hij was 
opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: 
‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit 
om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester, 
de hele nacht hebben we ons ingespannen
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en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de 
netten uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan 
hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in 
de netten dat die dreigden te scheuren. Ze 
gebaarden naar de mannen in de andere boot 
dat die hen moesten komen helpen; nadat 
dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de 
beide boten met zo veel vis dat ze bijna 
zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op

zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van 
mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ Hij was 
verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over 
de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen 
hadden; zo verging het ook Jakobus en Johannes, 
de zonen van Zebedeüs, die met Simon 
samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees 
niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’
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En nadat ze de boten aan land hadden 
gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

We zingen: Jezus die langs het water liep -
NLB 531: vers 1, 2 en 3

Jezus die langs het water liep - NLB 531: vers 1

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
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Jezus die langs het water liep - NLB 531: vers 2

Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Jezus die langs het water liep - NLB 531: vers 3

Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.
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Overdenking

Muziek

Gebeden : Dankgebed, voorbeden, 
stil gebed - “Onze Vader”

We zingen: Gij hebt, o Vader van het leven
NLB 823- 1, 2 en 4
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Gij hebt, o Vader van het leven - NLB 823- 1

Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

Gij hebt, o Vader van het leven - NLB 823- 2

Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
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Gij hebt, o Vader van het leven - NLB 823- 4

Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Uitzending 
en 

zegen

We zingen: Laat de woorden, die we hoorden -
NLB 422.  vers 1, 2 en 3
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Laat de woorden, die we hoorden - NLB 422: vers 1

Laat de woorden
die wij hoorden
klinken In het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat de woorden, die we hoorden - NLB 422: vers 2

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
Sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
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Laat de woorden, die we hoorden - NLB 422: vers 3

Laat ons hopen,
Biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint. 

12 februari 2023

Collectes bestemd voor - Eigen gemeente
- Mercy Ships
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