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‘Volg Mij’ 
 

Voorganger: ds. J.T. de Koning 
Organist: André Weerheim 

m.m.v. ‘Hineni’ 
 



 

 

Zingen: Mijn Jezus, mijn Redder 
 

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 
 
 
 
 



 

Zingen: Heer, wijs mij uw weg 
 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

  
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 

  
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
*Welkom en mededelingen 
 



 

Zingen: Heer, wij zijn bijeengekomen (ZG 218: 1, 2, 4) 

1.  Heer, wij zijn bijeengekomen, 

mensen, overal vandaan; 

hadt Gij ons niet meegenomen, 

niemand was hierheen gegaan, 

want wij schromen hier te komen, 

volop in het licht te staan. 

2.  Komend uit een nacht van zonden 

staan wij voor U, groot en klein, 

en belijden onomwonden: 

schuldig zijn wij en onrein. 

Ach, wij vonden zoveel zonden 

dat zij niet te tellen zijn. 

4.  Laat Uw liefde ons bestralen, 

laat het licht zijn om ons heen; 

Gij vergeeft wel duizend malen 

onze zonden, één voor één. 

Als wij falen, weer verdwalen 

schijnt uw licht, Uw licht alleen! 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 100 (OB) 
 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 



 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 

*Lezen van de geboden 
 

Zingen: Jezus vol liefde 
 

Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht, o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, 
heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 

 

*Gebed 
 

*Kinderlied: 'k Heb Jezus nodig (E.L. 435) 
 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

 
 



 

*Schriftlezing: Markus 2: 13-17 
 

13 Jezus vertrok en ging weer naar het meer.  
Een grote mensenmenigte kwam naar Hem toe,  
en Hij onderwees hen.  

14 Toen Hij verderging zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs,  
bij het tolhuis zitten,  
en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’  
Levi stond op en volgde Hem. 

15 Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem thuis uitgenodigd waren, 
lagen ze daar samen met een groot aantal tollenaars  
en zondaars aan voor de maaltijd,  
want velen van hen volgden Hem.  

16 Toen de farizese schriftgeleerden zagen  
dat Hij samen met zondaars en tollenaars at,  
zeiden ze tegen zijn leerlingen:  
‘Eet Hij met tollenaars en zondaars?’  

17 Jezus hoorde dit en zei tegen hen:  
‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel;  
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,  
maar zondaars.’ 

 
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 (NB) 
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
*Verkondiging 
 



 

 
 
Zingen: Gezang 51 (Liedboek) 
 

1    Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 

 
want mijn leven is onder de macht gesteld 

 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

 
en de Heer zegt kom en ik kom. 

 

2    O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 

 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 

 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

 
wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

3    Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 

 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

*Dankgebed 
 

*Inzameling gaven 
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Hineni zingt: Heer, wij zeggen ja en amen (Sela) 
 

U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 

 

Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 

 

Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 

 

Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 

 

Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 

 

Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 

 

Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 

 

Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. 
 



 

 
Zingen: Psalm 105: 18 (NB) 
 

Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 

 
*Zegen 
 


