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Gezang 27: 9

9. Wij buigen ons op Gods bevel,
Voor U ter neer, Immanuël!
Voor u, die smart en armoe lijdt,
Omdat Gij onze Heiland zijt.

JDH 94: 3

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Johannes 1: 35 - 43

38 En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat
zij volgden, zei Hij tegen hen:
39 Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem:
Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester),
waar woont U?

Psalm 116: 1

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer'
Hoort mijne stem, mijn smekingen,
mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem,
al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op
keer.

Johannes 1: 35 - 43

35 De volgende dag stond Johannes daar
weer met twee van zijn discipelen.
36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie,
het Lam van God!
37 En de twee discipelen hoorden hem dat
zeggen en zij volgden Jezus.

Johannes 1: 35 - 43

40 Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij
kwamen en zagen waar Hij woonde en
bleven die dag bij Hem. En het was
ongeveer het tiende uur.
41 Andreas, de broer van Simon Petrus, was
een van de twee die het van Johannes
gehoord hadden en Hem gevolgd waren.

1

31-12-2020

Johannes 1: 35 - 43

42 Deze vond als eerste zijn eigen broer
Simon en zei tegen hem: Wij hebben de
Messias gevonden, wat vertaald wordt als
de Christus.
43 En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek
hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van
Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat
vertaald wordt met Petrus.

Psalm 100: 3

3. 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.

Psalm 100: 2

2. 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.

Gezang L: 7

7. O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieenig God, U zij al d' eer.
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