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Lezing: Psalm 139 : 1 - 12. 

139 
1   Voor de koorleider. Van David, een psalm. 

 
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 

2   u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten. 

 
3   Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 

met al mijn wegen bent u vertrouwd. 

 
 



Lezing: Psalm 139 : 1 - 12. 
4   Geen woord ligt op mijn tong, 

of u, HEER, kent het ten volle. 
5   U omsluit mij, van achter en van voren, 

u legt uw hand op mij. 
6   Wonderlijk zoals u mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 
   

7   Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
hoe aan uw blikken ontkomen? 

8   Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, 
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 

 



Lezing: Psalm 139 : 1 - 12. 
9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, 

al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10ook daar zou uw hand mij leiden, 

zou uw rechterhand mij vasthouden. 
 

11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 

12ook dan zou het duister voor u niet donker zijn  
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 

* 
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Lezing: Jesaja 9 : 1 - 6. 

9 
1   Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 

2   U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

 
 



Lezing: Jesaja 9 : 1 - 6. 

9 
3   Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder,  
de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld,  
zoals Midjan destijds. 

4   Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand,  
een prooi van het vuur. 



Lezing: Jesaja 9 : 1 - 6. 

9 
5   Een kind is ons geboren, 

een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen:  
Wonderbare raadsman, 
Goddelijke held,  
Eeuwige vader,  
Vredevorst. 



Lezing: Jesaja 9 : 1 - 6. 

9 
6   Groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 

* 
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Lezing: Matteüs 4 : 12 - 22. 

Begin van Jezus’ verkondiging 
12 Toen Jezus hoorde dat Johannes 

gevangengenomen was,  
week hij uit naar Galilea.  

13 Hij liet Nazaret achter zich  
en ging wonen in Kafarnaüm,  
aan het Meer van Galilea,  
in het gebied van Zebulon en Naftali.  

14 Zo ging in vervulling  
wat gezegd is door de profeet Jesaja:  



Lezing: Matteüs 4 : 12 - 22. 
15 ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de 

weg naar zee en aan de overkant van de 
Jordaan, Galilea van de heidenen, luister:  

16 Het volk dat in duisternis leefde,  
zag een schitterend licht,  
en zij die woonden in de schaduw van de 
dood werden door het licht beschenen.’  

17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn 
verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij,  
‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’  



Lezing: Matteüs 4 : 12 - 22. 
18 Toen hij langs het meer liep,  

zag hij twee broers,  
Simon, die Petrus genoemd wordt,  
en zijn broer Andreas.  
Ze wierpen hun net uit in het meer,  
het waren vissers.  

19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij,  
ik zal van jullie vissers van mensen maken.’  

20 Ze lieten meteen hun netten achter  
en volgden hem.  



Lezing: Matteüs 4 : 12 - 22. 
21 Even verderop zag hij twee andere broers, 

Jakobus, de zoon van Zebedeüs,  
en zijn broer Johannes.  
Ze waren met hun vader in hun boot bezig 
met het herstellen van de netten.  
Hij riep hen  

22 en meteen lieten ze de boot  
en hun vader Zebedeüs achter  
en volgden hem.  

* 
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