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OPENINGSLIED: 
Kom en volg mij op de weg  
gehoorzaam aan de schriften 
die zijn vervuld in wat ik zeg; 
zij zullen u verlichten. 
 
Kom en volg mij op de weg  
waarvan het eind verhuld is 
maar wie volbrengt wat ik hem zeg 
draagt de vervulling in zich. 
 
Vraag niet of hij wel veilig is  
maar durf mij te geloven: 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 
 
Ik geef u niet de overvloed  
waarvan de mensen dromen 
maar kracht die overwinnen doet 
wat ons wil overkomen. 
 
Kom en volg mij op de weg  
die mensen zal verbinden 
de zwakken in hun rechten zet 
en zicht geeft aan verblinden. 
 
Kom en volg mij op de weg  
en doe uw broeder leven 
ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege. 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
GLORIA: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
OPENINGSGEBED 



EERSTE LEZING 1 Samuel 3, 3b-10,19    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 40 
Refrein: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen. 
 
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. 
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God,  
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. Refrein: 
 
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, 
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. 
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij:  
dus zei ik: ‘Ja, ik kom,’ zoals van mij geschreven staat. Refrein: 
 
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,  
uw wet is in mijn hart gegrift. 
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,  
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. Refrein: 
 
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,  
noch uw getrouwheid voor de mensen om mij heen. 
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg,  
laat uw genade en uw trouw mij steeds behouden. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING 1 Korinthe 6,13c-15a,17-20 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA : Spreek, Heer, uw dienaar luistert: 
Gij hebt woorden van eeuwig leven. 
 
EVANGELIE  De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Johannes Lof zij u 
Christus. … Johannes 1,35-42 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Gij hebt woorden van eeuwig leven,  
tot wie zouden wij anders gaan? 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven,  
tot wie zouden wij anders gaan? 
 
OVERWEGING 



GELOOFSBELIJDENIS: (gesproken) 

 
VOORBEDE: (gesproken) 
Heer, wees onze toevlucht. 
 
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  Lord, speak to me – J.E. Roberts 
Lord, speak to me, that I may speak, 
In living echoes of thy tone; 
As thou hast sought, 
So let me seek, 
Thy erring children lost and lone. 
 
O teach me, Lord,  
that I may teach the precious things  
thou dost impart: 
And wing my words,  
that they may reach the hidden depths  
of many a heart. 
 
O give thine own sweet rest to me, 
That I may speak with soothing power; 
A word in season, as from thee, 
To weary ones in needful hour. 
 
O fill me with thy fullness, Lord, 
Until my very heart overflow 
In kindling thought and glowing word, 
Thy love to tell, thy praise to show, 
In kindling thought and glowing word, 
Thy love to tell, thy praise to show, 
 

OPROEP TOT GEBED 
 

GEBED OVER DE GAVEN    
 

PREFATIE   
 
SANCTUS: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 

EUCHARISTISCH GEBED  
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

ONZE VADER: (gesproken) 



Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen 
bidden: 

Onze Vader, die in de Hemel zijt,Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome,Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Verlos ons Heer….. 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 

VREDESWENS 
 

AGNUS DEI: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED: What kind of man was this – Chr. Tambling 
What kind of man was this, and how did he offend, 
who taught us love, and lived it to the end; 
who sought the way of truth, all other things above? 
What kind of man was this, what kind of love? 
 

What kind of man was this, so full of truth divine, 
who turned the foulest water into wine; 
who called us to his side, and gave us all a place? 
What kind of man was this, what kind of grace? 
 

What kind of man was this, who opened up his heart 
to those who sought to tear his flesh apart; 
whose all forgiving words his perfect nature prove? 
What kind of man was this, what kind of love? 
What kind of man was this, who helped us all to see 
the fullness of our human dignity; 
so hopeful in despair, so noble in disgrace? 
What kind of man was this, what kind of grace? 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED: GvL 478 
 
 
 



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 nadezen, 
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. 

  
 
 
 
Agenda 
di. 19-01 8.30 Kerkschoonmaak Bon.kerk 

ma. 25-01 10.00 Stilte en meditatie o.l.v. Carla van Eden. gaat niet 
door 

 

ma. 25-01 20.00 Bruggen bouwen. o.l.v. Jan Bosman en Sandra Roza, 
gaat niet door 

 


