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Eredienst 
zondag 22 januari 2023 

Hofkerk 
In de afgelopen week hebben we 
leerlingen van de CLD op bezoek ge-
had in de Hofkerk. Een belangrijke 
vraag tijdens de excursies was; 
Waarom gaan mensen naar de kerk? 
Wat is hun bezieling of motivatie? 
Waarom besteden ze zoveel tijd en 
geld en aandacht aan? 
 
Ik probeerde hen uit te leggen dat 
ieders mens wel in iets gelooft, 
maar dat kerkmensen proberen Je-
zus na te volgen Zij voelen zich ge-
roepen door God Dat heeft wel 
twee kanten. Aan de ene kant we-
ten ze dat God hen door en door 
kent (Psalm 139) en nabij is. God ge-
looft in jou en dat geeft kracht. Aan 
de andere kant kost die roeping ook 
pijn en moeite. Om de hoop van 
kerst, van Gods komst in de wereld 
en van het koninkrijk van God le-
vend te houden als er zoveel krach-
ten zijn die het tegenwerken. 
 
De roeping met elkaar delen, Erbij 
mogen horen bij God, in Gods Ver-
haal en bij de gemeenschap van 
christenen geeft troost en moed. En 
het sterkt ons in geloof dat iedere 
druppel, ieder kleine daad bijdraagt 
het koninkrijk van God dichterbij te 
brengen. 
 
Mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 

In de naam van God 
beginnen wij deze Eredienst. 
Het is Gods liefde, 
die ons draagt 
Het is Gods hoop, 
die in Jezus zichtbaar is geworden, 
Blijvend licht in de duisternis 
Het is Gods kracht, 
die ons in de Heilige Geest steeds 
nabij wil zijn 
die ons aanraakt en kracht geeft. 
Amen. 
 
Lied 275: 1, 3, 4 en 5 

 
 

 
 

 
 

 
 
Wat is jouw roeping? 
 

Kyrië gebed, om de nood van de we-
reld 
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Muziekgroep: God roept ons 
God roept ons, om overal een licht te zijn. 
Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans. 
Licht van God, dat schijnt in de gebroken-
heid. 
Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand. 
 
Ons leven is een getuigenis van zijn aan-
wezigheid. 
Gods aangezicht maakt ons leven licht, 
schijnt een eeuwigheid. 
 
God roept ons, om overal zijn beeld te zijn. 
Hij heeft zich verborgen in de mens. 
Beeld van God, getoond in alle kwetsbaar-
heid, zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend. 

 
Ons leven is een getuigenis van zijn aan-
wezigheid. 
Gods aangezicht maakt ons leven licht, 
schijnt een eeuwigheid. 
 
Schijn met uw licht in ons hart. 
Verlicht ons aards bestaan. 
Vorm ons opnieuw naar uw beeld. 

 
Kinderen in het midden 
 
Muziekgroep Doe het gauw 
Hou op met dromen 
Open je ogen 
Realiseer je,’t gaat verkeerd 
En al gauw gauw gauw 
Sta op en bouw 
Een bet’re toekomst 
Voor iedereen voor mij en jou 
 
Want onze aarde 
Wordt steeds maar warmer 
Zeg nu stop, los het op 
Doe het gauw gauw gauw 
Sta op en bouw 
Een bet’re toekomst 

Voor iedereen voor mij en jou 
 
Maak het groener 
Maak het schoner 
Maak het mooi, ruim de zooi 
Doe het gauw gauw gauw 
Sta op en bouw 
Een bet’re toekomst 
Voor iedereen voor mij en jou 
 
O God wij bidden 
Om uw schepping 
Help ons God, Help ons God 
Kom toch gauw gauw gauw 
Kom maak ons nieuw 
Een nieuwe wereld 
Voor iedereen voor mij en jou 
 
Gebed 
 
Bijbellezing – vrij naar Psalm 139 
God, Vriend voor altijd 
Jij kent mij 
van achteren naar voren 
Jij weet nog beter 
wie ik ben dan ikzelf 
Jij bent zo vertrouwd met mij 
voor Jou ben ik een open boek 
Jij leest mijn gedachten 
Bij Jou ben ik veilig 
 
Als ik me groot voel 
me overschreeuw 
en zeg alles te weten 
Jij bent er 
Als ik me klein voel, 
En niet weet waar ik hét 
zoeken moet 
Weet Jij míj te vinden 
 
Jij weet wie ik ben 
als ik op zoek ben 
naar mijzelf 
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Ik hoef mij voor Jou 
niet groter voor te doen 
Jij zult mijn angst niet voeden 
en mijn onzekerheid 
niet belachelijk maken 
Jij keert Je niet af 
Van mijn tranen 
Jij kent mijn levensgeheim 
 
Jij kent mijn vermogens 
en mijn grenzen 
Jij weet van mijn talenten 
en Je kent mijn tekort 
leer mij mijzelf te aanvaarden 
omdat Jij mij hebt aanvaard 
dan leer ik leven met mijzelf 
en met de mensen 
die Jij mij hebt gegeven 
 
Psalm 139: 1 en 2 

 
 

 
 
Bijbellezing Matteus 4: 12 – 22 
12 Toen Jezus hoorde dat Johannes 
gevangengenomen was, week hij uit 
naar Galilea.  

13 Hij liet Nazaret achter zich en ging 
wonen in Kafarnaüm, aan het Meer 
van Galilea, in het gebied van Zebu-
lon en Naftali.  
14 Zo ging in vervulling wat gezegd is 
door de profeet Jesaja:  
15 ‘Land van Zebulon en Naftali, ge-
bied aan de weg naar zee en aan de 
overkant van de Jordaan, Galilea van 
de heidenen, luister:  
16 Het volk dat in duisternis leefde, 
zag een schitterend licht, en zij die 
woonden in de schaduw van de 
dood werden door het licht besche-
nen.’  
17 Vanaf dat moment begon Jezus 
zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer‘, 
zei hij, ‘want het koninkrijk van de 
hemel is nabij!’  
18 Toen hij langs het meer liep, zag 
hij twee broers, Simon, die Petrus 
genoemd wordt, en zijn broer An-
dreas. Ze wierpen hun net uit in het 
meer, het waren vissers.  
19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, 
ik zal van jullie vissers van mensen 
maken.’  
20 Ze lieten meteen hun netten ach-
ter en volgden hem.  
21 Even verderop zag hij twee an-
dere broers, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes. 
Ze waren met hun vader in hun boot 
bezig met het herstellen van de net-
ten. Hij riep hen  
22 en meteen lieten ze de boot en 
hun vader Zebedeüs achter en volg-
den hem. 
 
Liederen en gebeden 40: 1, 2 en 3 
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Overdenking 

 
 

Muzikaal meditatief moment 
 
Liederen en gebeden 40: 1, 4 en 5 

 
 

 
 

 
 
Gedachtenis 
 
Lied 416: 3 en 4 
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Dank- en voorbeden 
 
ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 
UW KONINKRIJK KOME. 
UW WIL GESCHIEDE, 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN 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. 
 
Collecte: 
1e collecte: Interkerkelijk Sociaal Fonds 
2e collecte: Pastoraat & Eredienst 
 
Slotlied Lied 415: 1, 2 en 3 

 
 

 
 

 
 
Zegen 
 
Amen, amen, amen 


