
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 24 januari Wamel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Extra collecte Vandaag bestemd voor de protestantse kerk, missionair 
Bloemen   
 
 

Extra collecte 
Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om van betekenis te zijn voor de inwoners van hun dorp 
of stad. Creatief zoeken ze naar de verbinding met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis 
waar iedereen welkom is. Of met een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffietentje voor 
mensen die een praatje willen maken. Allemaal laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. 
De gezamenlijke kerken in Beilen bouwden een oecumenisch mobiel kerkje, waar ruimte is voor één 
persoon. Op hoogtijdagen en tijdens plaatselijke evenementen is het kerkje present om een kaarsje 
aan te steken, een gebedskaart in te vullen en eventueel een emailadres achter te laten.  
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het 
hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed 
nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair 
Werk januari. 
 
 

Orde van dienst 
 
Thema: De goede verstaander!  
 
Organist speelt melodie lied 213  

1. Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) 1 Samuël 3: 1-10 
De jonge Samuël 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. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen 
waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer,  
  



 

 

 
 
 
 
 
bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuël. ‘Ja,’ antwoordde  
Samuël. Hij 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 Samuël weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. 
Samuël 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.’ Samuël had de Heer nog niet leren 
kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te 
richten. Opnieuw riep de Heer Samuël, voor de derde keer. Samuël 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. Hij zei 
tegen Samuël: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, 
Heer, uw dienaar luistert.”’ Samuël legde zich weer te slapen, en de Heer kwam bij hem staan en riep 
net als de voorgaande keren: ‘Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 
 
Organist speelt 1x melodie lied 314 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) 1 Samuël 3: 9 
“Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” 
 
Organist speelt 1x melodie Lied 317 

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 216 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.     
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