
Protestantse Gemeenten  
Scharmer-Harkstede  /  Slochteren  /  De Woldkerken 
 
zondag 24 januari 2021    3e zondag na Epifanie 
 
dienst in de Slochter kerk 
 
voorganger:  ds. Harry Eringa 
 
organist:  Klaas Hinrichs 
 
 
 
Orgelspel (vrij) 
 
Welkom en opening 
 
Openingslied: In het morgenlicht  
 
Kyriegebed 
 
Glorialied:  Lied 305 : 1, 2 en 3 
 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed!

Kindermoment  
 
Lezingen:  
O.T.:  1 Samuel 3 : 1 - 10 
 

1De 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 bijna uitgedoofd. 4Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ 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.’ 
 
  



Orgel: Lied: 170 : 1 en 3 
 
1. Samuël, Samuël, lig je te dromen, 
moe van het werk in het huis van de Heer. 
Zijn er weer zoveel pelgrims gekomen, 
was er zoveel nog te doen deze keer? 
Slaap dan gerust, want het werk is gedaan, 
de zon is gedoofd en de sterren zijn aan. 
 

3. Samuël, Samuël, droom in de tempel, 
droom, kleine man, want de lampen zijn uit; 
droom na het werk en het spel op Gods drempel, 
stil ligt de aarde, en zonder geluid. 
Maar als je slaap door Gods stem wordt verstoord 
dan zeg je: Heer, spreek, uw knecht Samuël hoort.

N.T.: Marcus 1 : 14 - 20 
 
14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws 
verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot 
inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun 
netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie 
vissers van mensen maken.’ 18Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19Iets verderop zag 
hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het 
herstellen van de netten, 20en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners 
achter in de boot en volgden hem. 
 
 
Lied: Wil je opstaan en mij volgen   
 
 
Overdenking 
 
Orgelspel  
 
Gebeden : dankgebed, voorbeden, stilgebed en afgesloten met het Onze Vader  
 
Onze Vader in de hemel,  
Iaat uw naam geheiligd 
worden,  
Iaat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben 
vergeven 
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in 
beproeving,  

maar red ons uit de greep 
van het kwaad. 
Want aan u behoort het 
koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 
 
Mededelingen: bloemen en collecten…. 
 
Slotlied: Jezus ga ons voor    
 
Zegen en zending 
 
Orgelspel 
 
 


