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Aanvangslied Psalm 138: 1 en 4 (staande)

Welkom



vervolg



vers 4



vervolg



stilte



Stilte

Onze Hulp

Groet

Lied van toenadering: Hier in uw heiligdom





Gebed 

Het grote gebod



Gebed om verlichting met de 

Heilige Geest

Schriftlezing



Schriftlezing:

Lucas 5: 1 t/m 11



vervolg

51Toen Hij eens aan de oever van het Meer 

van Gennesaret stond en het volk zich om 

Hem verdrong om naar het woord van God te 

luisteren, 2zag Hij twee boten aan de oever van 

het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, 

ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte 

in een van de boten, die van Simon was, en 

vroeg hem een eindje van het land weg te varen; 

Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht 

vanuit de boot.



vervolg

4Toen Hij was opgehouden met spreken, zei 

Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en 

gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5Simon 

antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we 

ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U 

het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6En toen ze 

dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme 

school vissen in de netten dat die dreigden te 

scheuren. 7Ze gebaarden naar de mannen in de 

andere boot dat die hen moesten komen helpen; 



vervolg

nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden 

ze de beide boten met zo veel vis dat ze 

bijna zonken. 8Toen Simon Petrus dat zag, 

viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga 

weg van mij, Heer, want ik ben een zondig 

mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als allen die bij 

hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die 

ze gevangen hadden; 10zo verging het ook 

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 

die met Simon samenwerkten. 



Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, 

voortaan zul je mensen vangen.’ 11En nadat 

ze de boten aan land hadden gebracht, lieten 

ze alles achter en volgden Hem.

Lied 531: 1 en 3



vervolg



vers 3



vervolg



Verkondiging



Verkondiging

Luisterlied





Luisterlied: Jezus roept hier mensen samen





Lied 705: 1

Bedanken en afscheid nemen 

van contactpersonen en ambtsdragers



vervolg



De nieuwe contactpersonen worden welkom geheten



Lied 705: 3

De nieuwe contactpersonen 

worden welkom geheten



vervolg



Gelofte en verbintenis van ambtsdragers



• Gelofte en verbintenis van ambtsdragers 

die hun dienst voortzetten

• en gelofte en bevestiging van 

ambtsdragers die hun dienst hervatten

• en van nieuwe ambtsdragers

Onderwijzing



- Onderwijzing

- Samenzang: Lied 672: 3



vervolg



gebed



Herbevestiging 

Gebed 



- Herbevestiging

- Samenzang: Lied 672: 6 



vervolg



Bevestiging 



Lied 363

Bevestiging



Lied 363

Vraag aan de gemeente 

(de gemeente gaat staan)

V: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en 

diakenen, 

wilt u hen in uw midden ontvangen en hen 

hooghouden in hun ambt?

G: Ja, dat willen wij



Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebed



collecteaankondiging

Voorbeden 

Dankgebed 
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GENOEG VOEDSEL VOOR 

BOEREN EN BOERINNEN IN OEGANDA



Gewassen verbouwen is lastig in droge noorden van OegandaGewassen verbouwen is lastig in droge noorden van Oeganda



Na extreme droogte volgen overstromingen



Boeren en boerinnen gaan 

samenwerken in coöperaties

Boeren en boerinnen gaan 

samenwerken in coöperaties



Ze leren hoe landbouw mogelijk is in droog klimaatZe leren hoe landbouw mogelijk is in droog klimaat



Een goede oogst maakt gezinnen minder kwetsbaar. 

Ouders kunnen onderwijskosten van hun kinderen betalen.

Een goede oogst maakt gezinnen minder kwetsbaar. 

Ouders kunnen onderwijskosten van hun kinderen betalen.



Ze leren oogst bewaren en op een goed moment verkopenZe leren oogst bewaren en op een goed moment verkopen



Samen geld sparen betekent om beurten lenen om te investerenSamen geld sparen betekent om beurten lenen om te investeren



Ovens op biogas: 

● minder werk 

● minder rook 

● minder erosie

Ovens op biogas: 

● minder werk 

● minder rook 

● minder erosie



● 55 euro: iemand leert energiezuinige oven bouwen

● 100 euro: start van een nieuwe spaargroep 

● 200 euro: groep boeren wordt opgeleid tot imker

● 55 euro: iemand leert energiezuinige oven bouwen

● 100 euro: start van een nieuwe spaargroep 

● 200 euro: groep boeren wordt opgeleid tot imker



Bedankt voor uw steun 

om boerengezinnen in Oeganda 

een beter inkomen te bieden
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Gezang 314: 1 en 3 (Liedboek 1973)



vers 3

1. Gij die gelooft, verheugt u samen,

't is God, die trouw zijn kerk bewaart!

Die hoop zal nimmer ons beschamen:

de Heer is God en zijns is d’ aard.

Zijn woord heeft vrede, heil bereid

van eeuwigheid tot eeuwigheid!



Zegen

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden:

één Heer en één geloof, één doop,

één Geest is tot ons neergezonden,

en één is aller liefd' en hoop.

Wij bidden en wij danken saâm,

wij roemen in één Vadernaam.

3 (Liedboek 1973)



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst
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