
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 42                       13e zondag van de zomer                        zondag 16 september 2018 

      liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst 

Voorganger: Mw. ds. M.C.E. Oskam-van Zwol, De Bilt 

Ouderling van dienst: Arma van der Vliet   Diaken:  Gerard Veraar 

Koster: Mary Bruinsma    Organist:  Dianne Heijstee 

Lector: Irka Plevier 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Fam. H. Van Doornik, Prinses Beatrixstraat 8, 1231 XR  

Agenda:   Donderdag 20 september:  14.30 uur  - Bijbelkring in de kerk 

  Zondag 23 september     :  11.00 uur - Oecumenische vredesdienst in de Pauluskapel 

           

Lied van de week:    Lied  992 

Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte                         we gaan staan 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Zingen:    Lied 283 

Bemoediging en Drempelgebed          we gaan zitten 

Zingen:    Lied 314 

Gebed om ontferming  

Glorialied:   Lied 150 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest 

 

Lezing: Jesaja 45: 20-25 
20Laten de ontkomen volken zich verzamelen, 

laat hen allen naderbij komen. 

Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft 

geen verstand. 

Wie bidt er nu tot een god die niet redt? 
21Kom hier, overleg met elkaar en vertel: 

Wie heeft dit van meet af aan laten horen, 

wie heeft het lang tevoren aangekondigd? 

Was ik dat niet, de HEER? 

Buiten mij is er geen god. 

Alleen ik ben een rechtvaardige God, 

alleen ik breng redding. 
22Keer terug naar mij en laat je redden, 

ook jullie aan de einden der aarde; 

want ik ben God, er is geen ander. 

23Ik heb bij mijzelf gezworen: 

Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, 

een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. 

Voor mij zal elke knie zich buigen 

en elke tong zal bij mij zweren. 
24‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen, 

‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ 

Allen die zich tegen hem keerden 

zullen tot hem komen en beschaamd staan. 
25Heel het nageslacht van Israël 

zal bij de HEER recht vinden 

en zich gelukkig prijzen. 

 
   



 

 

Zingen:  Lied 869: 1 en 6 

 

Lezing:  Marcus 9: 14-29 

Geloof en ongeloof 
14Toen ze terugkwamen bij de andere 

leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen 

heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, 

die met hen aan het discussiëren waren. 15De 

mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en 

liepen meteen naar hem toe om hem te 

begroeten. 16Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie 

met hen aan het discussiëren?’ 17Iemand uit de 

menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn 

zoon naar u gebracht omdat hij door een geest 

bezeten is en niet kan praten; 18steeds wanneer 

de geest hem overweldigt, gooit die hem op de 

grond, en dan komt het schuim hem op de 

mond te staan, hij knarst met zijn tanden en 

wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen 

dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat 

konden ze niet.’ 19Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn 

jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik 

nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie 

verdragen? Breng hem bij me.’ 20Ze brachten 

de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, 

deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met 

het schuim op de lippen viel hij op de grond en 

rolde heen en weer.                                  

 

21Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij 

hier al last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn 

vroegste jeugd, 22en hij heeft hem zelfs vaak in 

het vuur gegooid en in het water met de 

bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt 

doen, heb dan medelijden met ons en help 

ons.’23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan 

doen? Alles is mogelijk voor wie 

gelooft.’ 24Meteen riep de vader van het kind 

uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te 

hulp.’ 25Toen Jezus zag dat er een grote groep 

mensen toestroomde, sprak hij de onreine 

geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die 

doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem 

weg en keer niet meer in hem terug.’ 26Onder 

geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging 

hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood 

achter, zodat de mensen zeiden dat hij was 

gestorven. 27Maar Jezus pakte hem bij de hand 

om hem overeind te helpen en hij stond op. 
28Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen 

waren, vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom 

konden wij die geest niet uitdrijven?’ 29Hij 

antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed 

worden uitgedreven.’ 

   L: Zo spreekt de Heer:   A.: Wij danken God

Zingen:     Lied 904: 1 en 2 

Verkondiging 

Zingen:      Lied 909: 1 en 2 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader   

Collecten:    1. Diaconie  2. Kerk  

Slotlied: (staande)  Lied: 422 

Zegen, beaamd met:  Lied: 431C  Amen, Amen, Amen 

Orgelspel 
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