
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 23 januari 2022 “Komen 
als geroepen – Hier ben ik”  

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Anko Vleugel (orgel) en de zanggroep 

In de viering komen o.a. teksten uit de brieven langs die op startzondag bij 
één van de activiteiten door gemeenteleden zijn geschreven bij het thema 
‘Toekomst vol van hoop”. 

De dienst wordt bezocht door maximaal 50 kerkgangers op basis van 
aanmelding (aanmelden@pknkapellebiezelinge.nl) en wordt online 
uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik voor Kerkdienstgemist het 
liefst onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events  
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Orde van dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen  

Dienst van de voorbereiding 

Welkomstwoord 

Stilte 

Bemoediging en groet – en drempelgebed 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: Steeds opnieuw zijn er mensen in beweging gekomen 
Allen: en hebben anderen uitgenodigd Jezus ook te volgen. 
Voorganger: Zie ons hier staan, God, mensen die uw goede nieuws willen 
delen 
Allen: en zoekend, hoe we daar betrouwbaar getuige van zijn. 
Voorganger: Reik ons vandaag de hand en leid ons naar uw huis, 
Allen: waar wij geloof, hoop en liefde ontvangen, 
Voorganger: zodat we ademtocht en Geestkracht voor onderweg 
verzamelen, 
Allen: om de weg van uw Koninkrijk vol verwachting te vervolgen. 
Voorganger: Dit uur en alle dagen van ons leven.  
Allen: Amen 

Psalm 84: 1, 3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer) 

Inleidende woorden 

Gebed om ontferming 

Loflied: 316: 1, 3, 4 (Het woord dat u ten leven riep) 

Dienst van het Woord 

Gebed om de Geest (woorden van lied 266) 

Moment voor/met de kinderen 

Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1-10 (NBV21)  

31De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd 
zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2Op zekere nacht 
lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer 
zien. 3Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De 
godslamp was nog niet gedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja, hier ben ik,’ 



antwoordde Samuel. 5Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch 
geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen 
Samuel weer lag te slapen, 6riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar 
Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet 
geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7Samuel had de HEER nog niet leren 
kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het 
woord tot hem te richten. 8Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. 
Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen 
begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar 
weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw 
dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10en de HEER kwam bij hem 
staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel 
antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert. 

Luisterlied “Toegewijd aan U, Heer” (Remco Hakkert) 

Schriftlezing: Johannes 1: 35-52 (NBV21)  
35De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36Toen hij 
Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee leerlingen 
hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38Jezus draaide zich om, en toen Hij 
zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem 
(dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je 
het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden. Het 
was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag bij Hem. 
40Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, 
was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Meteen zocht hij zijn broer Simon op, en 
hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) 42en 
hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van 
Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.)  
43De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei 
tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en 
Petrus. 45Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden 
over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben 
gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan 
daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.  
47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens 
zonder bedrog.’ 48‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had 
je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49 Rabbi,’ zei 
Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’ 50Jezus vroeg: 



‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog 
grotere dingen zien.’ 51‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen 
de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen 
naar de Mensenzoon.’ 

Lied 533: 1, 2, 3, 6 (Daar komt een man uit Nazareth) 

Overweging 

Luisterlied “Hier ben ik” (NL versie van Voilà van Barbara Pravi, Eurovisie 
2021) 

Lied “Wil je opstaan en mij volgen” (Liederen & gebeden uit Iona & 
Glasgow 40) 

Pastorale mededelingen 

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Collectegegevens op de beamer voorafgaand aan het slotlied 

Lied 418: 1, 2, 3 (God, schenk ons de kracht) 

Zegen 

Gezongen amen 

  



Tekst “Toegewijd aan U, Heer” (Remco Hakkert) 
 
Als ik luister naar uw stem, Heer, 
als ik zelf geen antwoord vind, 
leg ik alles voor uw troon, Heer, 
ben ik weer gewoon uw kind. 
 
Hier ben ik, Heer, 
hier ben ik, Heer, voor U. 
 
Refrein: 
Toegewijd aan U, Heer, 
spreek, uw dienstknecht hoort, 
wij richten ons op U, Heer, 
vertrouwen op uw woord. 
Toegewijd aan U Heer, 
omdat U nooit laat gaan, 
mogen wij U hier aanbidden, 
verheerlijken uw naam.  
 
Ook al dwaal ik af van U, Heer, 
lijk ik ver bij U vandaan, 
door uw trouw verdwaal ik nooit, Heer, 
hoef ik nooit alleen te gaan. 
 
Hier ben ik, Heer, 
hier ben ik, Heer, voor U. 
 
Refrein 
 
Hier ben ik, Heer, 
hier ben ik, Heer, voor U, 
 
Refrein 
 
Mogen wij U hier aanbidden, 
verheerlijken uw naam. 
 
  



Tekst “Hier ben ik” (Nederlandse vertaling van ‘Voilà, van Barbara Pravi) 
 
Luister naar mij,  
Ik zing hier voor u. 
Praat over mij,  
met een vriend, met een lief. 
Vertel over het zingende meisje  
en haar gekke droom: 
de mensen raken met wat ik schrijf, 
met wat ik hun vertel. 
 
Hier ben ik voor u,  
Dit is wie ik ben, 
Ik leg me bloot 
Maar zelfs dan ben ik bang, 
Hier ben ik – 
Met geluid én met stilte. 
 
Kijk naar mij, 
Wat er van mij overblijft. 
Kijk naar mij, 
Omdat ik dat niet kan. 
Wat hoort u,  
Wat u niet kunt horen, 
Uit andersmans mond? 
Ik heb niet veel – 
Maar dát wat ik heb  
geef ik aan u. 
 
Hier ben ik voor u,  
Dit is wie ik ben, 
Ik leg me bloot 
Maar zelfs dan ben ik bang, 
Mijn gezicht, mijn geschreeuw, 
Meer heb ik niet. 
 
Hier ben ik voor u,  
Gewoon wie ik ben, 
Mijn dromen, mijn dromen, 
Mijn zinnnen, zoals ik ze wil, 
Hier ben ik – 
Met geluid én met stilte. 
 
Ga niet weg – 



Ik smeek u, blijf hier 
Ik weet niet hoe  
Ik het zonder u moet 
Hou van mij zoals u houdt, 
Van een vertrokken vriend 
Ik wil dat u van mij houdt, 
Hou van mij,  
zoals ik níet van mij houd. 
 
Hier ben ik voor u,  
Dit is wie ik ben, 
Ik leg me bloot 
Zelfs dan ben ik bang, 
Ik breng u mijn stilte,  
Ik breng u mijn schreeuw. 
 
Kijk eindelijk naar mij, 
Naar wat mijn woord u zegt, 
Meer heb ik niet, 
Mijn gezicht, mijn geschreeuw,  
Hier ben ik voor u, 
Dit is wie ik ben. 
 
Dit is wie ik ben, 
Dit is wie ik ben, 
Dit is wie ik ben. 
Dit is wie ik ben. 
  



Tekst “Wil je opstaan en mij volgen” (Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow 40) 
 
Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgene, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?  
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 


