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Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche ophalen 
voor de zegen.  
* De catechese is weer op dinsdag 28 januari en op woensdag 29 
januari.  
* Voor de kring ‘Een goed verhaal over Exodus’ op donderdag 30 
januari, 6, 13 en 20 februari zijn er artikelen van prof. Eep Talstra in 
CW. Geeft u zich even op, dan krijgt u die artikelen voor 30 januari. 
*‘Vanaf zondag 2 februari kunt u naast contant geld en collectebonnen 

ook veilig en handig aan de collecte geven met uw smartphone. 

Daarvoor download u de Givt-app. U toetst een bedrag in en houdt uw 

smartphone bij de collectezak. Meer informatie in het Contact van deze 

maand en in de folders in de hal. 

* Woensdag 5 februari is er weer een seniorenmiddag. Jannie van Rijn 

vertelt over het leven van Corrie ten Boom die Joden tijdens WO II  uit 

handen van de Duitsers redde. Aanvang: 14.00 uur, inloop van 13.30 

uur. Allen welkom! 

Volgende week zondag 2 februari 2020 zal er in de avonddienst 

gezamenlijk met de Maranathakerk en de Molukse Kerk weer een ZWO 

dienst gehouden worden. De voorganger in deze dienst is  Ds. Pattij. 

Het thema voor deze dienst is: “Brood dat leven geeft”. 

Zowel in de morgendienst bij ons in de kerk als tijdens deze 

gezamenlijke dienst is de collecte bestemd voor de slachtoffers van de 

aardbeving op Ambon. 
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Orde van dienst voor de Schoolkerkdienst op zondag 26 
januari 2020, 10 uur 

Gereformeerde kerk (PKN) 
 
 
Voorganger   : ds. H.Z. Scheltens-Ritzema 
Organist   : Sipke de Boer 
Muzikale medewerking : Angela van Hunnik  -zang 
         Clubkids  -zang 
         Marit Geluk - gitaar 
 
  



2 

 

 
- Voor de dienst: zingen: Lied 975, Jezus roept hier mensen samen 
 
- Welkom: Zingen met beamer: Welkom, welkom welkom allemaal  
- Ontsteken van de kaarsen op tafel en neerleggen van de Bijbel op 
tafel. 
 
Jasmijn Bos zegt: 
‘Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
 
Emma van Voorthuizen  zegt:  
‘Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal’. 
 
Ds. Ria Scheltens-Ritzema zegt: 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest, 
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.' 
 
- Mededelingen 
                  
- Aanvangslied: Psalm 116: 1, 3 en 8 (staande) 
 
- Stil gebed, beginwoord en groet 
 
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon, Lied 195 (waarna we gaan 
zitten). 
 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
 
- Zingen: 10.000 redenen (Opwekking 733) met Angelina van Hunnik 
(muzikale begeleiding via cd) 
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Liturgie voor de avonddienst  
 
- Orgelspel 
- Welkom. 
- Intochtslied: Psalm 145: 1, 3 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Marcus 6: 14-29 
- Zingen: Rechter in het licht verheven, Lied 1008 
- Verkondiging: Gedane zaken neem niet zomaar een keer 
- Zingen: Ik breng een rechter aan het licht, Lied 459 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Liefde, eenmaal uitgesproken, Lied 791 (staande). 
- Zegen, waarna we zingen: ‘Amen, amen, amen’ 
- Orgelspel 
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- Lied 425 Vervuld van Uw zegen 
- Orgelspel 
 
Bij uitgang is er een geschenkje 
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De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Refrein (2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
- Inleiding op het thema ‘Kom aan boord; je wordt geroepen!’ 
- Zingen: Kom aan boord (met clubkids en begeleiding door gitaar door 
Marit Geluk) 
 
Voor de zieken - voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: ‘het lukt me niet’. 
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Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene en die roept: ‘kom maar aan boord!’ 
  
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde,  
pak die uitgestoken hand. 
  
Voor het meisje dat blijft denken: 
‘alles gaat bij mij steeds mis’. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord,  
is er altijd nog die Ene en die roept: ‘kom maar aan boord!’ 
   
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde,  
pak die uitgestoken hand. 
  
- Gebed om de Heilige Geest 
 
- De Bijbel open: Marcus 1:16-20 en Marcus 2: 13-17 door Brent 
Egbertsen en Joost Agterberg 
 
- Zingen: Jezus die langs het water liep, Lied 531 (met clubkids en 
begeleiding door Marit op gitaar en Sipke op vleugel 
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6. Wij danken U, dat wij U mogen vertrouwen. 
Dat we ons vertrouwen op U stellen. 
En dat we in vertrouwen op U mogen bidden 
voor mensen om ons heen,  
voor de wereld om ons heen  
en voor onszelf.  
 
- Collecten (kinderen vragen) tijdens de collecte worden werkstukken 
getoond 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
 
- Slotlied: Heer, uw licht en uw liefde (Opwekking 334) (staande).  
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
            Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
            Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
            Spreek Heer, uw woord dat het licht overwint. 
 
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door uw bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij.    Refrein 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.    Refrein 
 
- Zegen 
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Ga ’s even zitten als je Jezus lief hebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (door Bente van 
Grootheest, Laura van Veldhuisen, ds) 
 
1. Vader in de hemel, 
Wij danken U, dat wij mogen praten met U. 
En dat U mensen roept. 
Dat u contact met ons wilt hebben. 
  
2. Wij danken U, dat Andreas en Simon Jezus hebben ontmoet. 
Dat Jezus hen heeft geroepen om getuige van Jezus te worden. 
Wij bidden U, of wij ook getuige van Jezus mogen zijn. 
En dat we goed mogen praten over Jezus als Goede Herder.  
 
3. Wij danken U, dat U Levi de tollenaar niet links heeft laten liggen. 
Maar dat U hem de ruimte hebt gegeven  
om leerling te worden van Jezus en Hem te volgen. 
 
4. Here Jezus, U hebt uw leerlingen ook geleerd om te bidden. 
Ze hebben ze er U zelfs om gevraagd. 
En U hebt hen geleerd om ‘Onze Vader’ te zeggen. 
Zodat wij nooit zullen vergeten, 
dat wij een Vader in de hemel hebben, 
die voor ons zorgt. 
 
5. Wij danken U, dat we in de Bijbel mogen ontdekken, 
dat U mensen roept om in hun omgeving te laten merken, 
dat we geloven, hopen en liefhebben in uw naam. 
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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 u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
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 u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
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. 
 
-  “Geroepen worden door Jezus “ ( op beamer werkstukken over 
roeping van de discipelen)  ‘preek’ deel 1 
 
- Filmpje van zandtovenaar over Zacheüs   
- Zingen  
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Zacheüs is een tollenaar, 
veel mensen vinden hem maar naar. 
Zacheüs voelt zich erg alleen, 
heeft niemand om zich heen, 
heeft niemand om zich heen. 
 
De Here komt vandaag voorbij, 
de mensen staan al in de rij. 
Zacheüs wil er ook graag bij, 
maar ieder roept: ‘Opzij!' 
maar ieder roept: ‘Opzij!' 
 
Zacheüs krijgt een heel goed plan, 
hij ziet een vijgeboom en dan 
klimt hij erin en heel misschien 
kan hij de Here zien, 
kan hij de Here zien. 
 
Daar komt de Here Jezus aan, 
Hij blijft vlakbij Zacheüs staan 
en roept: ‘Zacheüs, kom maar gauw, 
‘k wil op bezoek bij jou, 
‘k wil op bezoek bij jou!' 
 
Al voel je je soms heel erg klein, 
je hoeft echt niet alleen te zijn. 
De Here houdt ook veel van jou, 
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!' 
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!' 
  
- Zacheüs, gedicht, gelezen door Lauren van Grootheest 
 
Er is geen plaats, er is geen plaats, Zacheüs is te klein. 
Maar haastig klimt hij in een boom, om er toch bij te zijn. 
 
Daar zit die kleine tollenaar, daar zit hij, hoog en droog. 
De mensen kunnen hem niet zien, maar Jezus kijkt omhoog. 
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Zacheüs, waarom schuil je weg, zo angstig als een muis? 
Zacheüs, kom vlug uit je boom en breng mij in jouw huis. 
 
Zacheüs gaat met Jezus mee, de mensen zijn verrast. 
Zacheüs is een tollenaar, en Jezus is zijn gast. 
 
Want Jezus, die de mensen kent, Hij roept ze bij hun naam: 
De ware Zoon van Abraham laat niemand buiten staan! 
 
- “Kom aan boord!” (op beamer werkstukken over Zacheüs e.a.) , 
‘preek’ deel 2 
- Zingen: Sta eens even op als je Jezus lief hebt (Kinderopwekking 
100) 
 
Sta ’s even op als je Jezus lief hebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. 
Geef elkaar de hand als je van hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Draai ’s even rond als je Jezus lief hebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Spring ’s in de lucht als je Jezus lief hebt. 
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
 
 


